
{

ر.د.م.د. 0666 - 1114
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310 810 1014029004423101 33
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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

26 جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020( السنة الثانية والعشرون - عدد 1099 

554محافظة الخميسات ...............................................................................................

558محافظة خريبكة .....................................................................................................

562محافظة تطوان ......................................................................................................

568محافظة قلعة السراغنة .........................................................................................

568محافظة آسفي ........................................................................................................

574محافظة الحسيمة ..................................................................................................

581محافظة بنسليمان .................................................................................................

582محافظة املحمدية ...................................................................................................

583محافظة ورزازات .....................................................................................................

586محافظة الرماني ......................................................................................................

587محافظة سيدي قاسم .............................................................................................

588محافظة تيزنيت .......................................................................................................

588محافظة الصويرة ....................................................................................................

594محافظة العرائش ...................................................................................................

595محافظة تمارة .........................................................................................................

فهرست

األمالك العقارية

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية

525محافظة مكناس - املنزه ..........................................................................................

525محافظة طنجة .......................................................................................................

530محافظة الجديدة ....................................................................................................

533محافظة بني مالل ...................................................................................................

538محافظة الناضور ....................................................................................................

545محافظة القنيطرة ..................................................................................................

545محافظة الرشيدية .................................................................................................

548محافظة سطات ...................................................................................................



عدد 1099 - 26 جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020(الجريدة الرسمية  524

صفحة صفحة
652محافظة الجديدة ....................................................................................................

653محافظة بني مالل ...................................................................................................

657محافظة الناضور ....................................................................................................

664محافظة سيدي عثمان - الدار البيضاء ..................................................................

665محافظة الرشيدية .................................................................................................

665محافظة سطات ...................................................................................................

666محافظة خريبكة .....................................................................................................

667محافظة تازة ............................................................................................................

673محافظة الحسيمة ..................................................................................................

678محافظة املحمدية ...................................................................................................

678محافظة ورزازات .....................................................................................................

681محافظة الرماني ......................................................................................................

682محافظة سيدي قاسم .............................................................................................

683محافظة تيزنيت .......................................................................................................

684محافظة الصويرة ....................................................................................................

684محافظة العرائش ...................................................................................................

686محافظة تمارة .........................................................................................................

687محافظة تارودانت ..................................................................................................

690محافظة صفرو ........................................................................................................

692محافظة ميدلت ......................................................................................................

694محافظة سيدي بنور ................................................................................................

695محافظة عين الشق - الدار البيضاء .........................................................................

696محافظة سوق أربعاء الغرب ....................................................................................

697محافظة قرية با محمد ............................................................................................

698محافظة إنزكان - آيت ملول .....................................................................................

698محافظة طنجة بني مكادة ........................................................................................

702محافظة الحوز .........................................................................................................

706محافظة الحاجب ....................................................................................................

708محافظة الفقيه بن صالح .......................................................................................

708محافظة زواغة - موالي يعقوب ..............................................................................

709محافظة املضيق - الفنيدق .....................................................................................

709محافظة اشتوكة - آيت باها ....................................................................................

711محافظة تيفلت .......................................................................................................

596محافظة تارودانت ..................................................................................................

602محافظة بركان .........................................................................................................

603محافظة صفرو ........................................................................................................

606محافظة ميدلت ......................................................................................................

606محافظة سيدي بنور ................................................................................................

606محافظة عين الشق - الدار البيضاء .........................................................................

607محافظة سوق أربعاء الغرب ....................................................................................

607محافظة برشيد .......................................................................................................

609محافظة قرية با محمد ............................................................................................

610محافظة إنزكان - آيت ملول .....................................................................................

613محافظة طنجة بني مكادة ........................................................................................

618محافظة الحي الحسني - الدار البيضاء ....................................................................

618محافظة الحوز .........................................................................................................

622محافظة شيشاوة ....................................................................................................

629محافظة الحاجب ....................................................................................................

630محافظة الفقيه بن صالح .......................................................................................

630محافظة زواغة - موالي يعقوب ..............................................................................

630محافظة سيدي سليمان .........................................................................................

632محافظة ابن جرير ....................................................................................................

633محافظة الفداء - مرس السلطان - الدار البيضاء ...................................................

633محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة ......................................................................

638محافظة املضيق - الفنيدق .....................................................................................

639محافظة وجدة - أنجاد ............................................................................................

640محافظة اشتوكة - آيت باها ....................................................................................

642محافظة تيفلت .......................................................................................................

647محافظة مراكش - جيليز ..........................................................................................

 ب( إعالنات بانتهاء التحديد

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية

648محافظة وجدة .........................................................................................................

649محافظة مكناس - املنزه ..........................................................................................

650محافظة طنجة .......................................................................................................

652محافظة فاس ..........................................................................................................



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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شرقا : رسم عقاري رقم -144482 05والسيد بوعزيز خلو؛

جنوبا : السيد جواد احلجوي ؛ 

غربا : الشعبة ؛ 

احلقوق العينية : الشئ . 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة .

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا . 

مطلب رقم 29608 - 05 

تاريخ االيداع : 03 يناير 2020؛

طالبا التحفيظ السيد والسيدة : 

1 - عبد اللطيف زريوح بن سعيد ،

2 - حليمة عشراق بنت اخملتار

بوصفهما شريكان على الشياع سوية بينهما 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بطشطوش"؛ 

نوعـه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، دائرة زرهون، قيادة وجماعة وليلي احملل املدعو 

: " بوطشطوش ؛

مساحته : 87 آ 92 س؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : السيد حميد التوزاني ؛

جنوبا : السيد محمد بوعريشة؛ 

غربا : السيد عزيز ساحلي ؛ 

احلقوق العينية : الشئ . 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ذو احلجة 1440 ) 19 أغسطس 2019؛(

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 17 صفر 17 صفر 1441 ) 16 أكتوبر2019(؛

- صورة شمسية لشهادة ادارية رقم 19/2019 مؤرخة في 27 مايو 2019.

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا . 

   احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه

     بوشعيب دومار 

 

محافظة طنجة

مطلب رقم 28035 - 06

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : حسناء التايدي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29606 - 05 

تاريخ االيداع : 02 يناير 2020؛

عن  نيابة  مبكناس  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة ) امللك اخلاص(؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة انزالة بني عمار"؛ 

نوعـه : مدرسة ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، دائرة زرهون، قيادة وجماعة انزالة بني عمار ، 

احملل املدعو : " مدرسة انزالة بني عمار" ؛

مساحته : 29 آ 14 س؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم : 88541 - 05؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : رسم عقاري رقم : k/29439 ؛ 

غربا : رسم عقاري رقم : k/29439 ؛ 

احلقوق العينية : الشئ . 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة .

على   2020 مارس   3  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال . 

مطلب رقم 29607 - 05 

تاريخ االيداع : 02 يناير 2020؛

عن  نيابة  مبكناس  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة ) امللك اخلاص(؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مكوجة"؛ 

نوعـه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، دائرة زرهون، قيادة وجماعة وليلي، احملل املدعو 

: " مكوجة" ؛

مساحته : 01 هـ 2 آ 36 س؛

اجملاورون : 

شماال : واد مكوجة
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زكرياء. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر بوخالف.

مساحته : 00 س 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : مرمي التايدي ؛

جنوبا : حليمة خالف ؛

غربا : عبد احلق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 24 يناير 2012،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 فبراير 1974،

3 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 1973. 

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28036 - 06

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : محمد درماني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : درماني 1. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة حماعة البحراويني مدشر عزيب ابقيو.

مساحته : 90 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ياسني درماني ؛

جنوبا : السعدية الدريك ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 مارس 2012، 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 مارس 2012، 

3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يونيو 1993،

4 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 ماي 1997،

5 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في26 اغسطس 2015، 

6 -وكالة عرفية مؤرخة في 06 يناير 2015. 

على   2020 فبراير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28037 - 06

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد الشعير بن عبد السالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الشعير. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني.

مساحته : 80 س 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عماد الشعير، فاطمة العيرج ؛

شرقا : محمد بن احمد الشيخ ؛

جنوبا : محمد بن احمد الشيخ ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2017، 

2 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 20 يوليو2013،

3 - نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2014،

4 - نسخة رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2014، 

5 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 04 مارس 2010،

6 - رسم احصاء عدليب 

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقم 28038 - 06

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - عماد الشعير بن محمد،

2 - فاطمة العيرج بنت عبد القادر على الشياع و مناصفة بينهما. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عماد و فاطمة. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني.

مساحته : 80 س 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ارحيمو النية ؛

شرقا : محمد الشيخ ؛

جنوبا : محمد الشعير ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2017،

2 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2019، 

3 - نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2014،

4 - نسخة رسم احصاء عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2014،

5 - نسخة رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في04 مارس 2010،

6 - نسخة من رسم احصاء مت 

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية زواال.

مطلب رقم 28039 - 06

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد العالي بن محمد حكيكرة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : منال. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة الشرف حي السانية.

مساحته : 00 س 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصطفى الزوجال ؛

شرقا : مصطفى الزوجال ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مارس 2013، 

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 مارس 2013،

3 -نسخة رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2010، 

4 - نسخة رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 02 ابريل 1996، 

5 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2001، 

6 - نسخة رسم اراثة عد 

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28040 - 06

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد العالي بن محمد حكيكرة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ريان. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة الشرف حي السانية.

مساحته : 00 س 01 آ ر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الهواري محمد ؛

شرقا : مصطفى الزكاف ؛

جنوبا : مصطفى الزكاف ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مارس 2013، 

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 مارس 2013، 

3 -نسخة رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2010، 

4 - نسخة رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 02 ابريل 1996، 

5 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2001، 

6 - نسخة رسم اراثة عد 

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28041 - 06

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد اجمليد بن ادريس رايس الفني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ياسمينة. 

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل و طابق اول و مرفق ؛

موقعه : طنجة حي سوق الداخل.

مساحته : 80 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد بن موسى، احمد العيدي ؛

شرقا : ممر خاص، رسم عقاري عدد 129612 - 06 ؛

جنوبا : احمد احلداد ؛

غربا : رسم عقاري عدد 131073 - 06 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 1984،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 1984،

3 -رسم تنازل عدلي مؤرخ في 17 ابريل 1993،

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر1997،

5 - وكالة عرفية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019. 

على   2020 يناير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 28042 - 06

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : جماعة طنجة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : موقف السيارات. 

نوعه : أرض عبارة بها موقف سيارات ؛

موقعه : طنجة شارع مراكش.

مساحته : 20 س 07 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 3978/ط ؛

شرقا : طريق عمومي ؛

جنوبا : شارع مراكش ؛

غربا : طريق عمومي، رسم عقاري عدد 3985/ط ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : شهادة ادارية 

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28043 - 06

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : فاطمة الزهراء بنت سعيد سابو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فاطمة الزهراء. 

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل ؛

موقعه : طنجة جماعة حجر النحل مدشر دار ازهيرو.

مساحته : 00 س 06 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية ؛

شرقا : محمد الرمبوق ؛

جنوبا : عبد السالم الرمبوق ؛

غربا : احمد الرمبوق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 فبراير 2009، 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 مارس 2010، 

3 - رسم عدلي مؤرخ في 22 اغسطس2017. 

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28044 - 06

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد بوبكر بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : شتوان. 

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل و طابق اول ؛

موقعه : طنجة حي طنجة البالية.

مساحته : 08 س 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : محمد بن احمد أخريف، الهيشو مصطفى ؛

جنوبا : ورثة اجلياللي ؛

غربا : ممر خاص ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 1990،

2 - نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 04 فبراير 1984، 

3 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 1965 ،

4 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 ديسمبر 1982. 

على   2020 مارس   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28045 - 06

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بن حلسن صدقي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اخلير. 

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل و طابق اول و مرفق ؛

موقعه : طنجة مدشر عزيب احلاج قدور.

مساحته : 75 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصطفى بولنب ؛

شرقا : عبد السالم اشرقي ؛

جنوبا : طيطوم الكريوي ؛

غربا : الطريق العمومية ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 25 مارس1997،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 مارس 1997، 

3 - رسم تصريح بناء و تنازل عدلي مؤرخ في 12 ماي 2008، 

4 - نسخة رخصة البناء و التصميم مؤرخ في 09 يونيو1997. 

على   2020 مارس   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.
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مطلب رقم 28046 - 06

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - سعاد بوعزة العموري ،

2 - محمد التريكي على الشياع و مناصفةفيما بينهم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مرمي. 

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني ؛

موقعه : طنجة حي مرشان املطافئ.

مساحته : 57س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد الشياضمي ؛

شرقا : زهور الطبال ؛

جنوبا : احمد البشاري ؛

غربا : محمد الشياضمي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2012، 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 اغسطس 1995،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 1993. 

على   2020 مارس   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28047 - 06

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : زهير بخات بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البركة. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني.

مساحته : 84 س 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 03 متر ؛

شرقا : فاطمة السباعي ؛

جنوبا : احمد املزوري ؛

غربا : نور الدين الزاحف ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يناير 2019،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2016،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يناير 2019، 

4 - وكالة مؤرخة في 15 يناير 2019، 

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2016، 

6 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2012. 

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28048 - 06

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : احسان بنت عبد السالم العلوي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : العلوي. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته : 22 س 05 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : فتحية احمد الشاط، الطريق ؛

شرقا : فطومة قريقب ؛

جنوبا : ادريس اقريب ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2016، 

2 - رسم تصريح ببناء عدلي مؤرخ في 31 يناير 2019، 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ماي 2007،

4 - رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2016. 

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الزريبة " 

مطلب رقم 26811 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 815 املؤرخـة في : 13 اغسطس 2014 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 21 يناير 2016 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" الزريبة " موضوع مطلب التحفيظ عدد 26811 - 06 الكائن 

ب، طنجة قيادة حجر النحل مدشر دار ازهيرو. ستتابع من اآلن فصاعدا 

باملساحة التي أظهرها التصميم النهائي و هي )96س28آر( بدال من تلك 

املصرح بها عند ايداع املطلب و هي ) 00س20آر(

رسم  كذا  و  املطلب  بهذا  سالفا  املودعـة  الرسوم  حسب  والكل 

استمرار امللك و اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 01 ديسمبر 2014.

   احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بطنجة

حسن السبسي     
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محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133060 - 08

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : السعدية لزرق بنت رحال

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بلدة الضاية 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بلدة الضاية 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة لغديرة، دوار أوالد داوود.

مساحته : 02 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 13/ز.

شرقا : واد هوارة و رسم عقاري عدد 3499/س. 

جنوبا : ورثة محمد بن عبد الرحمان، ورثة بوشعيب بن عبد الرحمان 

و ورثة لزرق محمد. 

عبد  بن  محمد  سيدي  ورثة  الرحمان،  عبد  بن  بوشعيب  لزرق   : غربا 

الرحمان و السعدية لزرق و من معها.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية ألجل التحفيظ عدلي مؤرخ في 27 جمادى 

الثانية 1418 موافق )30 اكتوبر 1997(.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133061 - 08

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : السعدية لزرق بنت رحال.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بلدة اجلنان

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بلدة اجلنان

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة لغديرة، دوار أوالد داوود.

مساحته : 86 آ و 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 13/ز.

شرقا : أربر امحمد بن حلسن.

جنوبا : محمد العنبر. 

غربا : رسم عقاري عدد 49054 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية ألجل التحفيظ عدلي مؤرخ في 27 جمادى 

الثانية 1418 موافق )30 اكتوبر 1997(. 

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال. 

مطلب رقم 133062 - 08

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : نفيسة نشيط بنت بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الدار

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و مطفية.

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

مساحته : 26 آ و 18 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حديدي العياشي.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : ورثة حديدي العياشي. 

غربا : حديدي عبد احلق بن محمد بن بوشعيب.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 محرم 1441 موافق 

)27 سبتمبر 2019(. 

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 133063 - 08

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020 

طالبا التحفيظ :

1 -حنان العلمي بنت محمد بنسبة 3/4.

2 -التباري زهاري بن محمد بنسبة 1/4.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة

نوعه : أرض فالحية بها سكنى.

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

مساحته : 04 آ و 31 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العياشية زهاري و من معها.

شرقا : ورثة احلاج رقيوة و ممر يفصل عن الوعدودي احلالوي.

جنوبا : نعيمة قرفي. 

غربا : عبد الرحيم مالي و املصطفى جناح.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 شعبان 1440 موافق )27 ابريل 2019(.

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 07 شوال 1440 موافق )11 يونيو 2019(. 

3 -نسخة طبق األصل حلكم ابتدائي عدد 839/13 مؤرخ في 10/7/13.

4 -شهادة بعدم االستئناف ملف احوال شخصية عدد 553/12 بتاريخ 

فاحت اغسطس 2013.

5 - نسخة طبق األصل حلكم ابتدائي عدد 433 14- مؤرخ في 07 ماي 2014.
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عدد  شخصية  أحوال  ملف  باالستئناف  الطعن  بعدم  -شهادة   6

1098/13 بتاريخ 15 ديسمبر 2016.

7 - نسخة لشهادة بعدم الطعن باالستئناف ملف أحوال شخصية 

عدد 1197/16 بتاريخ 08 فبراير 2017.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال. 

مطلب رقم 133069 - 08

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020 

طالبو التحفيظ :

أصل  من  سهما   2560 بنسبة  املصطفى  بن  املاموني  العوني   -  1

15360 سهما.

2 -عبد الرحمان خطار بنسبة 1472 سهما من ذلك.

3 -نعيمة خطار بنت العربي بنسبة 736 سهما من ذلك.

4 - التباري خطار بن العربي بنسبة 1472 سهما من ذلك.

5 - نور الدين خطار بن العربي بنسبة 1472 سهما من ذلك.

6 - خديجة خطار بنت العربي بنسبة 736 سهما من ذلك.

7 - التبارية مفداد بنت محمد بنسبة 320 سهما من ذلك.

8 - حكيمة ريوني بنت عبد اهلل بنسبة 184 سهما من ذلك.

9 - بشرى خطار بنت عبد اللطيف بنسبة 161 سهما من ذلك.

10 - يوسف خطار بن عبد اللطيف بنسبة 322 سهما من ذلك.

11 - مهدي خطار بن عبد اللطيف بنسبة 322 سهما من ذلك.

12 - فاطمة الزهراء خطار بنت عبد اللطيف بنسبة 161 سهما من ذلك.

13 - رشيد خطار بن عبد اللطيف بنسبة 322 سهما من ذلك.

14 - زهراء البحتوري بنت محمد بنسبة 640 سهما من ذلك.

15 - املهدي خطار بن عبد اهلل بنسبة 896 سهما من ذلك.

16 - السعدية خطار بنت عبد اهلل بنسبة 448 سهما من ذلك.

17 - مليكة خطار بنت عبد اهلل بنسبة 448 سهما من ذلك.

18 - رشيدة خطار بنت عبد اهلل بنسبة 448 سهما من ذلك.

19 - محمد خطار بن عبد اهلل بنسبة 896 سهما من ذلك.

20 - أحمد خطار بن عبد اهلل بنسبة 896 سهما من ذلك.

21 - فاطمة خطار بنت عبد اهلل بنسبة 448 سهما من ذلك.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بن داوود

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بن داوود

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، دوار الكرينات.

مساحته : 25 آ و 21 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 63210 - 08.

شرقا : طريق عرضها 04 أمتار.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 106999 - 08. 

غربا : رسم عقاري عدد 178643 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 جمادى األولى 1389 موافق 

)11 اغسطس 1969(. 

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 محرم 1439 موافق )09 اكتوبر 2017(.

 1422 االولى  جمادى   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  -نسخة   3

موافق )10 اغسطس 2001(.

4 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 شعبان 1436 موافق )31 ماي 2015(.

5 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 رجب 1435 موافق )25 ماي 2014(.

6 - رسم مطابقة اسم عدلي مؤرخ في 12 شعبان 1436 موافق 

)31 ماي 2015(.

7 - رسم وصية عدلي مؤرخ في 26 شعبان 1434 موافق )05 يوليو 2013(.

8 -نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 145 بتاريخ 16 يونيو 2015.

9 - نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 23 ل ف و بتاريخ 17 يونيو 2015.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 133070 - 08

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020 

طالبو التحفيظ :

1 -عبد الرحمان خطار بنسبة 21952 سهما من أصل 107520 سهما.

2 -نعيمة خطار بنت العربي بنسبة 8096 سهما من ذلك.

3 - التباري خطار بن العربي بنسبة 27712 سهما من ذلك.

4 - نور الدين خطار بن العربي بنسبة 16192 سهما من ذلك.

5 - خديجة خطار بنت العربي بنسبة 8096 سهما من ذلك.

6 -التبارية مفداد بنت محمد بنسبة 3520 سهما من ذلك.

7 -حكيمة ريوني بنت عبد اهلل بنسبة سهما 2744 من ذلك.

8 - بشرى خطار بنت عبد اللطيف بنسبة 2401 سهما من ذلك.

9 - يوسف خطار بن عبد اللطيف بنسبة 4802 سهما من ذلك.

10 - مهدي خطار بن عبد اللطيف بنسبة 4802 سهما من ذلك.

11 - فاطمة الزهراء خطار بنت عبد اللطيف بنسبة 2401 سهما من ذلك.

12 - رشيد خطار بن عبد اللطيف بنسبة 4802 سهما من ذلك.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الرمتة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الرمتة

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، دوار الكرينات.

مساحته : 44 آ و 68 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : طريق عرضها 04 أمتار.

شرقا : رسم عقاري عدد 76119/ 08 و رسم عقاري عدد 1739/ز.

جنوبا : ورثة خطار عبد اهلل. 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 65228 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 شعبان 1383 موافق )08 يناير 1964(. 

 1422 األولى  20 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة   -  2

موافق )10 اغسطس 2001(.

3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 شعبان 1436 موافق )31 ماي 2015(.

4 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 رجب 1435 موافق )25 ماي 2014(.

5 - رسم مطابقة اسم عدلي مؤرخ في 12 شعبان 1436 موافق 

)31 ماي 2015(.

6 - عقد صدقة عدلي مؤرخ في 09 ربيع الثاني 1433 موافق )02 مارس 2012(.

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 جمادى االولى 1420 موافق 

)17 اغسطس 1998(.

8 -نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 145 بتاريخ 16 يونيو 2015.

9 - نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 124 بتاريخ 16 يونيو 2015.

10 - نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 23 ل ف و بتاريخ 17 يونيو 2015.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 133071 - 08

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020 

طالبو التحفيظ :

1 -العوني املاموني بن املصطفى بنسبة 40 سهما من أصل 120 سهما.

2 -زهراء البحتوري بنت محمد بنسبة 10 سهما من ذلك.

3 -املهدي خطار بن عبد اهلل بنسبة 14 سهما من ذلك.

4 - السعدية خطار بنت عبد اهلل بنسبة 07 سهما من ذلك.

5 - مليكة خطار بنت عبد اهلل بنسبة 07 سهما من ذلك.

6 - رشيدة خطار بنت عبد اهلل بنسبة 07 سهما من ذلك.

7 - محمد خطار بن عبد اهلل بنسبة 14 سهما من ذلك.

8 - أحمد خطار بن عبد اهلل بنسبة 14 سهما من ذلك.

9 - فاطمة خطار بنت عبد اهلل بنسبة 07 سهما من ذلك.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الرمتة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الرمتة

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، دوار الكرينات.

مساحته : 24 آ و 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة خطار العربي.

شرقا : رسم عقاري عدد 1739/ز.

جنوبا : رسم عقاري عدد 18851/ج. 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 65338 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 شعبان 1383 موافق )08 يناير 1964(. 

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 محرم 1439 موافق )09 اكتوبر 2017(.

3 - رسم وصية عدلي مؤرخ في 26 شعبان 1434 موافق )05 يوليو 2013(.

4 - رسم مطابقة اسم عدلي مؤرخ في 12 شعبان 1436 موافق 

)31 ماي 2015(.

5 -نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 92 م ح 3 بتاريخ 25 ديسمبر 2017.

6 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 22 ربيع الثاني 1439 موافق 

)10 يناير 2018(.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 133072 - 08

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020 

طالب التحفيظ : الياس شاكر بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة العربي 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بقعة العربي 

نوعه : دار سفلية.

موقعه : اجلديدة، درب سوس.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رشيد عبد الرحمان.

شرقا : رسم عقاري عدد 51161 - 08 و ورثة عبد السالم. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 59495 - 08. 

غربا : زنقة عرضها 04 أمتار.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 رمضان 1440 موافق 

)14 ماي 2019(.

 12( موافق   1441 محرم   12 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

سبتمبر 2019(. 

على   2020 مارس   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133073 - 08

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020 

طالب التحفيظ : محمد مونيار بن امحمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد اخليل 
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد اخليل 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 17 آ و 98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 115750 - 08.

شرقا : طريق منجورة عرضها 03 أمتار. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 4733/س. 

غربا : مطلب عدد 104780 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1440 األولى  جمادى   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق )30 يناير 2019(.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض ابراهيم"

مطلب عدد 118839 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1040 املؤرخة في 05 ديسمبر 2018

و اعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1068

املؤرخة في 19 يونيو 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 31 ديسمبر 2019، فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو "أرض ابراهيم" موضوع مطلب عدد 118839 - 08، 

الكائن بإقليم ودائرة اجلديدة دوار الطاجني، تتابع من االن فصاعدا في 

اسم السيد ابراهيم عرشاني بن محمد.

و ذلك استنادا على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا : 

- نسخة من رسم رجوع في شهادة عدلي مؤرخ في 16 محرم 1441 

موافق )16 سبتمبر 2019(.

- رسم تعويض شهود عدلي مؤرخ في 29 ربيع األول 1441 موافق )27 

نوفمبر 2019(.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

املعطي زديد     

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51471 - 10

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد الرماني بن بوزكري 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " الرماني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الرماني". 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعوالسعيدانية

مساحته : 01 هـ تقريبا. 

حدوده

شماال : ورثة فاطنة الهواري،

شرقا : وكالة احلوض املائي الم الربيع والعبداوي صالح،

جنوبا : ورثة سيربو محمد والكبيري محمد

غربا : املومني املعطي وورثة مرزاق صالح واملومني فطومة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2013 املوافق ل 29 محرم 1435

2 - صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 13 دواحلجة 1390 

املوافق ل 14 سبتمبر 1952

4 - صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 1952 

23 دي احلجة 1371

3 - نسخة لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2012 املوافق 

ل 23 شعبان 1433

4 - نسخة لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 02 نوفمبر 2009 املوافق ل 

14 دو القعدة 1430،

5 - شهادة إدارية عدد 3725 بتاريخ 28 نوفمبر 2019

6 - صورة شمسية لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 02 نوفمبر 2009

7 - صورة شمسية لوكالة عرفية مصادق عليها في 09 نوفمبر 2009

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 6 مارس 2020 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 51472 - 10

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد حميد بنيشو بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " حميد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"حميد " 

مشتمالته : دار للسكنى دات قبو ،سفلي وطابق اول 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو.ايت تسليت 

مساحته : 64 س تقريبا. 

حدوده

شماال : وكالة احلوض املائي الم الربيع

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل

غربا : عبد اجمليد بومزوغ
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم استمرار عدلي مؤرخ 20 ابريل2014 املوافق ل 20 

جمادى التانية 1435 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 09 مارس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 51473 - 10

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات : 

1 - خديجة مصلح بنت عالل بنسبة 10/80

2 - عصام شريف بن محمد بنسبة 14/80

3 - عبد االله شريف بن محمد بنسبة14/80

4 - سعيد شريف بن محمد بنسبة 14/80

5 - كمال شريف بن محمد بنسبة 14/80

6 - رشيدة شريف بنت محمد بنسبة 07/80

7 - كرمية شريف بنت محمد بنسبة 07/80

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " شريف".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "شريف". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواللة بقاشة 

مساحته : 34 آ 86 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اخداش العربي،

شرقا : محمد االعتابي .

جنوبا : ايت سعيد اعراب

غربا : شريف احمد واجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم قسمة عدلي مؤرخ في 03 ابريل 1985 املوافق ل 12 رجب 1405

2 - رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 18 اغسطس 2010 املوافق ل 

07 رمضان 1431

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 فبراير 1955 املوافق ل 

19 جمادى التانية 1374

4 - نسخة لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 13 مارس 1975 املوافق لـ 

29 صفر 1395

5 - شهادة إدارية عدد 525 بتاريخ 30 ابريل 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 10 مارس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 51474 - 10

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات : 

1 - خديجة مصلح بنت عالل بنسبة 10/80

2 - عصام شريف بن محمد بنسبة 14/80

3 - عبد االله شريف بن محمد بنسبة 14 /80

4 - سعيد شريف بن محمد بنسبة 14/80

5 - كمال شريف بن محمد بنسبة 14/80

6 - رشيدة شريف بنت محمد بنسبة 07/80

7 - كرمية شريف بن محمد بنسبة 07/80

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " شريف 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " شريف 2" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اللة بقاشة

مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : اخداش العربي

جنوبا : شريف احمد

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم قسمة عدلي مؤرخ في 03 ابريل 1985 املوافق ل 12 رجب 1405

2 - رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 18 اغسطس 2010 املوافق ل 

07 رمضان 1431

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 فبراير 1955 املوافق ل 

19 جمادى التانية 1374

4 - نسخة لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 13 مارس 1975 املوافق لـ 

29 صفر 1395

3 - شهادة إدارية عدد 524 بتاريخ 19 ديسمبر 2019 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 10 مارس 2020 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 51475 - 10

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم بوالن .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " احمرين تكانت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احمرين تكانت". 

مشتمالته : أرض فالحية 

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

القصيبة احملل املدعواحمرين تكانت دوار بويصعان 

مساحته : 02 هـ 68 آ 60 س تقريبا. 

حدوده

شماال : عتيقي زايد

شرقا : خلوقي ابراهيم
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جنوبا : حمو احدو ويعقوبي ميمون وكعلي ميمون

غربا : ورثة تاجة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 2009 ديسمبر   27 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم  من  نسخة   -  1

املوافق ل 10 محرم 1431

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 أكتوبر 2009 املوافق ل 7دي القعدة1430

3 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر2009 املوافق ل 

10 محرم 1431

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2009 املوافق ل 11 محرم1431

5 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 05 سبمتبر 1992

6 - شهادة إدارية عدد 07 مؤرخة في 25 مارس 2019

7 - صورة طبق األصل لوكالة عرفية مصادق عليها في 29 أكتوبر2018

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 11 مارس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 51476 - 10

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد محي الدين طاليب بن عزيز 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك امني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك امني". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو شارع متكنونت 

مساحته : 40 س تقريبا. 

حدوده

شماال : حمو هنيني،

شرقا : باعالل ،

جنوبا : اشمول جنية،

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 مارس 2018 املوافق ل 25 جمادى 

التانية 1439

2 - اصالح رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 املوافق ل 20 

ربيع التاني 1441،

يونيو 2001   24 لرسم شراء عدلي مؤرخ في  األصل  - صورة طبق   3

املوافق ل 2 ربيع التاني 1422،

4 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر2017 املوافق ل03 صفر1439 

5 - شهادة إدارية عدد 84 بتاريخ 02 ابريل 2018

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 12 مارس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 51477 - 10

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد نور الدين الصادري بن اسعيد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نور الدين".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "نور الدين". 

مشتمالته : أرض فالحية مغروسة باشجار الليمون . 

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

كطاية احملل املدعو مزارع ايت امزالط. 

مساحته : 02 هـ 50 آ تقريبا. 

حدوده

شماال : الرسم العقاري رقم 69454 / 10 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24936 / 10 

جنوبا : الزوهرة محند 

غربا : الرسم العقاري رقم 65163 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 2002 ديسمبر   20 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  لررسم  نسخة   -  1

املوافق لـ10 شوال 1423

املوافق لـ30  بتاريخ 13سبتمبر 2007  بيع  - رسم عدلي موضوعه   2

شعبان 1428

ذو  لـ25  املوافق   2011 22نونبر  بتاريخ  بيع  - رسم عدلي موضوعه   3

احلجة 1432

3 - عقد موثق موضوعه قسمة بتاريخ 3 و4 ديسمبر 2015 

5 - رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 19فبراير 2019 املوافق لـ13 

جمادى اآلخرة 1440 

6 - شهادة إدارية عدد 11 بتاريخ 20ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 11 مارس 2020 على الساعة 

11 و30 دقيق 

مطلب رقم 51478 - 10

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : السادة 

1 - عز الدين سميرة بنت علي بنسبة 01/5

2 - محمد الزعري بن عبد الواحد بنسبة 01/5

3 - مروى الزعري بنت عبد الواحد بنسبة 01/5

4 - يحي الزعري بن عبد الواحد بنسبة 01/5.

5 - سيف الدين بن عبد الواحد بنسبة 01/5 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "هبة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "هبة". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 
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موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل املدعو 

اوالد ايوب. 

مساحته : 1 آ 55 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : لعزيري الكبير والزنقة 

شرقا : الصفصافي محمد و بناني اسماعيل 

جنوبا : محمد لوان و اغزافن عبد اهلل 

غربا : الدحماني مولود و اجمللس اجلماعي باوالد امبارك 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - عقد عرفي موضوعه بيع مصحح االمضاء بتاريخ 10 أغسطس2007

املوافق  بتاريخ 24ابريل 2008  2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع 

لـ17 ربيع الثاني 1429

3 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23فبراير 2013 املوافق 

لـ12 ربيع الثاني 1434

4 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19ماي 2014 املوافق لـ19 رجب1435 

لـ11  املوافق   2014 يوليوز   9 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  5

رمضان 1435

لـ23  املوافق   2019 21نوفمبر  بتاريخ  - رسم عدلي موضوعه هبة   6

ربيع األول 1441 .

 2014 يوليو   9 بتاريخ  عدلي  إصالحي  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  7

املوافق ل 11 رمضا 1435

7 - شهادة إدارية بتاريخ 27سبتمبر2019 . 

8 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 23ديسمبر2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 12مارس 2020 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 51479 - 10

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : شركة اربو فروي . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تاوريرت نوشن".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تاوريرت نوشن". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نيسلي 

احملل املدعو تاوريرت نوشن

مساحته : 08 هـ 33 آ 30 س تقريبا. 

حدوده

شماال : ورثة وحساة فاظمة 

شرقا : اوحجو حلسن وطالبة التحفيظ

وطالبة  والنقل  للتجهيز  االقليمي  املدير  و  حلسن  اوحجو   : جنوبا 

التحفيظ

غربا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 9 يونيو 2003 املوافق 

لـ8 ربيع الثاني 1424

 2004 22ديسمبر  بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  رسم  نسخة   -  2

املوافق لـ9 ذو القعدة 1425 

 2007 18ديسمبر   بتاريخ  - نسخة رسم عدلي موضوعه قسمة   3

املوافق لـ7 ذو احلجة 1428 

4 - نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27أغسطس 2014 

املوافق لـ30 شوال 1435

 2017 24ابريل  بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  5

املوافق لـ26 رجب 1438 . 

بتاريخ 24ابريل  6 - صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه مخارجة 

2017 املوافق لـ26 رجب 1438

7 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22يناير 2019 املوافق لـ15 جمادى 

األولى 1440

لـ14  املوافق   2019 20فبراير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  8

جمادى اآلخرة 1440 

7 أغسطس 2019  بتاريخ  مبادلة  - نسخة رسم عدلي موضوعه   9

املوافق لـ5 ذو احلجة 1440

10 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 أغسطس 2019 لـموافق 5 

ل ذو احلجة 1440 

11 - شهادة إدارية عدد 43 بتاريخ 25ديسمبر 2019. 

12 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 26 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 10 مارس 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 51480 - 10

تاريخ اإليداع : 13يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة مينة قدوري بنت عبد القادر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " آدم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "آدم". 

مشتمالته : أرض عارية . 

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو بوصومعت. 

مساحته : 01 آ 2 س تقريبا. 

حدوده

شماال : عبد الوافي 
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شرقا : عبد الوافي 
جنوبا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

غربا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك
لـ25  املوافق   1981 ابريل  فاحت  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

جمادى األولى 1401
لـ11  املوافق   2018 25يوليوز  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

ذوالقعدة 1439 
3 - شهادة إدارية عدد 24 بتاريخ 31ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 13مارس 2020 على الساعة 
09 صباحا.

مطلب رقم 51481 - 10
تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة الصاحلة اعكو بنت احلسني. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اعكو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اعكو". 
مشتمالته : دار للسكنى دات سفلي . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي ايت تسليت 
مساحته : 15 س تقريبا. 

حدوده
شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : بوزكري بن الكبير 
جنوبا : ايت موحى اقروي 

غربا : مولودة القايد 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 أغسطس 1982 املوافق لـ14 

شوال 1402
 1985 17سبتمبر  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2

املوافق لـ1 محرم 1406 
3 - شهادة إدارية 100 بتاريخ 8 مارس 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 13مارس 2020 على الساعة 
09 و00 دقيقة.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " حليمة"
ذي مطلب التحفيظ عدد 45181 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 739
املــؤرخة في 27 فبراير 2013

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو" حليمة" موضوع مطلب التحفيظ 45181 - 10 الكائن 
مسطرة  عطو".تتابع  أوالد  عياد  أوالد   " املدعو  احملل  مالل  بني  مبدينة 
حتفيظه من االن فصاعدا في اسم السيدة فاطمة احملمودي بنت احلاج 
ملطلب  استنادا  سالفا  املودعة  الرسوم  نفس  على  بناء  ودلك  احمد 

التحفيظ املدكوروكدا : 
- حكم ابتدائي عدد 24 بتاريخ 10 أكتوبر 2016

- شهادة تبليغية بتاريخ 21 أكتوبر 2019

- شهادة بعدم التعرض واالستئناف بتاريخ21 أكتوبر 2019 

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " مكون" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 49357 - 10 الذي أدرجت

خالصة مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد971

املــؤرخــة في 9اغسطس 2017

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 10 يناير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

10الكائن   -  49357 التحفيظ  املدعو" مكون" موضوع مطلب  امللك 

عطو".تتابع  أوالد  تويزغة  عياد  أوالد   " املدعو  احملل  مالل  بني  مبدينة 

مسطرة حتفيظه في اسم طالب التحفيظ األصلي وباملساحة التي 

اظهرها التصميم العقاري وهي10 آ 69 س عوضا عن املساحة املصرح 

بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة 

سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املدكوروكدا صورة شمسية لرسم 

شراء عدلي مؤرخ في 09 يناير 1999 موافق 21 رمضان 1319 .

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " عبد احلق" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 49605 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 992

املؤرخة في 03 يناير 2018

فإن مسطرة  ديسمبر 2019   17 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املدعو"عبد احلق" موضوع مطلب التحفيظ 49605 - 10 

الكائن باقليم بني مالل دائرة القصيبة بلدية زاوية الشيخ احملل املدعو 

التحفيظ  طالب  اسم  في  حتفيظه  مسطرة  تتابع  بوميجان"  "حي 

األصليني وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 01آ 92 س 

عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التقييد ودلك بناء 

على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املدكور. 

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " احلوات" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 51152 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1057 

املـؤرخـة في 03ابريل2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 10 يناير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

 10  - عدد51152  التحفيظ  مطلب  موضوع  احلوات"  املدعو"  امللك 

العامرية".تتابع مسطرة  " حي  املدعو  احملل  مالل  بني  مبدينة  الكائن 

حتفيظه في اسم طالبي التحفيظ األصليني وباملساحة التي اظهرها 

اثناء  التصميم العقاري وهي 77 س عوضا عن املساحة املصرح بها 

إيداع مطلب التحفيظ ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا 

استنادا ملطلب التحفيظ املدكور. 
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خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " الرحمة" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 51222 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

عدد 1068 املؤرخــة في 19 يونيو 2019

فإن مسطرة  ديسمبر 2019   19 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املدعو"الرحمة" موضوع مطلب التحفيظ 51222 - 10 

الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد حمدان شارع احلسن التاني".

تتابع مسطرة حتفيظه في اسم طالب التحفيظ األصلي وباملساحة 

التي اظهرها التصميم العقاري وهي 18 آ 05 س عوضا عن املساحة 

املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ ودلك بناء على نفس الرسوم 

املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املدكور. 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

محافظة الناظور

مطلب رقم 43491 - 11

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي كردوع بن ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " انيس ".

نوعه : أرض عارية .

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

مساحته : 01 ار 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : البوحساني محمد .

شرقا : بوحامد عبد الرحمان و لصكه الهام.

جنوبا : مسلك طرقي.

غربا : مسلك طرقي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم امللكية عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 05 مارس 2020 على الساعة 

30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43492 - 11

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد الشامي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امرشوح ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو اخلربة باعزانا بني 

بوغافر .

مساحته : 07 ار 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج امحمد مامة خوجة.

شرقا : ميمون موح حدو.

جنوبا : الطريق.

غربا : إدبوزن.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت اغسطس 2002.

- نسخة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ 

في 17 اغسطس 1999.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 05 مارس 2020 على الساعة 

30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 43493 - 11

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى قالشي بن عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد ابراهيم.

مساحته : 01 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ربحيوي محمد.

شرقا : عبد اهلل قالشي.

جنوبا : الزبوجي ميمون.

غربا : مالش فظمة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نظير رسم قسمة عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 2015.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ابريل 2010.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 2007.

- نسخة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم قسمة عدلي مؤرخ 

في 10 سبتمبر 1973.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 05 مارس 2020 على الساعة 

14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43494 - 11

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد اهلل قالشي بن عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قالشي 2 ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد ابراهيم.

مساحته : 01 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ربحيوي محمد.

شرقا : مالش محمد.

جنوبا : الزبوجي ميمون.

غربا : املصطفى قالشي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ابريل 2010.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 2007.

- نسخة عدلية من رسم قسمة عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 1973.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 05 مارس 2020 على الساعة 

15 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43495 - 11

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : بوميجان بوزيان بن ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

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

الفيض  املدعو  احملل   ، انصار  بني  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

أعراص.

مساحته : 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بندوش بنعيسى.

شرقا : الشارع.

جنوبا : احلموتي بومدين.

غربا : حموتي نصيحة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 18 ماي 1998.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 05 مارس 2020 على الساعة 

15 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43496 - 11

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد احلداوي بن عبد اهلل.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلداوي ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو مزارع الزاوية 

القادرية فرقة أوالد حمو .

مساحته : 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ميمون اطوري .

شرقا : حبيبة اطوري.

جنوبا : الطريق.

غربا : مامة النمنصوري.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملحق شراء عدلي مؤرخ في 15 يناير 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2005.

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم قسمة عدلي مؤرخ في 

02 فبراير 1994.

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في سنة 1952.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 05 مارس 2020 على الساعة 

09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43497 - 11

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : نور الدين الفونتي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفونتي ".

نوعه : أرض عارية.

املدعو ثسدجي  احملل   ، بني شيكر  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

اوحمد بدوار ازمورا.

مساحته : 34 ار 22 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بن معنان.

شرقا : سليمان زراري.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ابريل 2017.

- نسخة عدلية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2005.

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 2018.

- شهادة إدارية عدد 10 مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 22 مؤرخ في 24 ابريل 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 05 مارس 2020 على الساعة 

13 : 00 صباحا.
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مطلب رقم 43498 - 11

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبي التحفيظ السادة : 

- جنيم امليوري بن محمد.

- محمد العكيوي بن عمرو.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو دوار لهبارة 

دوار أوالد سالم .

مساحته : 06 هـ 91 ار 26 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : البوشحطاوي عمر.

شرقا : الوكيلي مصطفى.

جنوبا : عالل املدني.

غربا : عبد الرحمان بورحايل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2019.

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 05 مارس 2020 على الساعة 

10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43499 - 11

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : احمد بالهادي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلي اجلديد ".

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

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

مساحته : 01 ار 66 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوبكرين محمد.

شرقا : احلاج بوعرفة.

جنوبا : املصطفى بالهادي.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يناير 2014.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 1981.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 مارس 2020 على الساعة 

12 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43500 - 11

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى بالهادي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلي اجلديد 2".

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

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

مساحته : 01 ار 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد بالهادي.

شرقا : احلاج بوعرفة.

جنوبا : بوبكرين محمد.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يناير 2014.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 1981.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 مارس 2020 على الساعة 

13 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43501 - 11

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

- محمد البركاني بن محمد بنسبة 02/16 سهما.

- عالل البركاني بن محمد بنسبة 02/16 سهما.

- ربيعة البركاني بنت محمد بنسبة 01/16 سهما.

- حسن البركاني بن محمد بنسبة 02/16 سهما.

- خديجة البركاني بنت محمد بنسبة 01/16 سهما.

- عزيز البركاني بن محمد بنسبة 02/16 سهما.

- مصطفى البركاني بن محمد بنسبة 02/16 سهما.

- جميلة البركاني بنت محمد بنسبة 01/16 سهما.

- نادية البركاني بنت محمد بنسبة 01/16 سهما.

- عيسى البركاني بن محمد بنسبة 02/16 سهما.

- محمد زياني بن بلعيد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركاني ".

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 05 ار 47 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشارع .
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شرقا : مطلب التحفيظ عدد 17556 - 11.

جنوبا : بغداد عيسى و محمد غلوش.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم إشهاد عدلي مؤرخ في 05 يوليو 2019.

- رسم إشهاد عدلي مؤرخ في 10 ابريل 2019.

- رسم إشهاد عدلي مؤرخ في 20 مارس 2019.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 11 اغسطس 2006.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2003.

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء في 04 اغسطس 1971.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 04 فبراير 1966.

- شهادة املطابقة عدد 214 مؤرخ في 06 يوليو 2018.

- شهادة املطابقة عدد 213 مؤرخ في 06 يوليو 2018

- شهادة إدارية عدد 01 مؤرخ في 15 يناير 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 مارس 2020 على الساعة 

14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43502 - 11

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : قمر يحيى بن الكبير.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يحيا 28 ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 01 ار 44 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : ورثة محمد أزماني.

جنوبا : لطيفة و ميمونت أزماني.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 ماي 2013.

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

23 يناير 2003.

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

16 سبتمبر 1992.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 ماي 2013.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 11859 مؤرخ في 13 نوفمبر 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 مارس 2020 على الساعة 

14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43503 - 11

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : قمر يحيى بن الكبير.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يحيا 30 ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 01 ار 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق و املهدي أزماني.

شرقا : الشارع.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة محمد أزماني.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 ماي 2013.

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

23 يناير 2003.

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

16 سبتمبر 1992.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 ماي 2013.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 11859 مؤرخ في 13 نوفمبر 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 مارس 2020 على الساعة 

14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43504 - 11

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : قمر يحيى بن الكبير.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يحيا 29 ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 01 ار 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : ورثة محمد أزماني.

جنوبا : لطيفة و ميمونت أزماني.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019.
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- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 ماي 2013.

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

23 يناير 2003.

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

16 سبتمبر 1992.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 ماي 2013.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 11859 مؤرخ في 13 نوفمبر 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 مارس 2020 على الساعة 

14 : 45 بعد الزوال.

مطلب رقم 43505 - 11

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : قمر يحيى بن الكبير.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يحيا 42 ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 01 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشارع.

شرقا : ورثة محمد أزماني.

جنوبا : حسن أزماني و املهدي أزماني.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 ماي 2013.

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

23 يناير 2003.

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

16 سبتمبر 1992.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 ماي 2013.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 11859 مؤرخ في 13  نوفمبر 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 مارس 2020 على الساعة 

15 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43506 - 11

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : قمر يحيى بن الكبير.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يحيا 41 ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 01 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشارع.

شرقا : ورثة محمد أزماني.

جنوبا : حسن أزماني.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 ماي 2013.

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

23 يناير 2003.

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

16 سبتمبر 1992.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 ماي 2013.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 11859 مؤرخ في 13 نوفمبر 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 مارس 2020 على الساعة 

15 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43507 - 11

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة : نزهة شنوف بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نادية ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان، احملل املدعو حي العمال.

مساحته : 01 ار 23 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشارع.

شرقا : ادريس بنعلي.

جنوبا : الويزة العاللي.

غربا : ورثة عيسى بنعلي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يوليو 2017.

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2015.

 24 في  مؤرخة  قضائية  عينية  قسمة  حملضر  األصل  طبق  صورة   -

مارس2015.

- صورة شمسية لقرار صادر عن محكمة االستئناف بالناظور بتاريخ 

12 فبراير 2015.
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- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2015.

- صورة طبق األصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 21 ابريل 2014.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2011.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 10 مارس 2020 على الساعة 

13 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43508 - 11

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عزيز احلامدي بن بوجنوع.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلامدي ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني أوكيل أوالد محند ، احملل املدعو 

مزا ع ابوجضاضا.

مساحته : 16 ار 87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشارع.

شرقا : الشارع.

جنوبا : احلامدي محمد.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 24 ماي 2019.

- رسم إثبات التصرف عدلي مؤرخ في 28 مارس 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 مارس 2020 على الساعة 

11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43509 - 11

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : فظمة عواد بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 06 ار 46 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5934 - 11.

شرقا : فاطمة البشري و شريفة البشيري.

جنوبا : ميينة عواد.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2019.

- نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 مارس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 مارس 2020 على الساعة 

09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43510 - 11

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ملنور كرميي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رأس املاء ".

نوعه : أرض عارية.

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

مبزارع البرج.

مساحته : 16 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : جمعة عمرو لهمام.

جنوبا : ورثة السارح محمد احمد .

غربا : ورثة حدو الشكري.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ماي 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ماي 2006.

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 29 ماي 1997.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 09 مارس 2020 على الساعة 

10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43511 - 11

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة ميمونت بنعياد بنت عبد القادر.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنعياد ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان، احملل املدعو حي العمال.

مساحته : 01 ار 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : مامة بنعلي.

جنوبا : ميمون العاللي.

غربا : الطريق.
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 فبراير 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2018.

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2015.

 24 في  مؤرخة  قضائية  عينية  قسمة  حملضر  األصل  طبق  صورة   -

مارس2015.

- صورة شمسية لقرار صادر عن محكمة االستئناف بالناظور بتاريخ 

12 فبراير 2015.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2015.

- صورة طبق األصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 21 ابريل 2014.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2011.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 10 مارس 2020 على الساعة 

13 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43512 - 11

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ادريس املوساوي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ادريس ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته : 01 ار 11 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك الغير .

شرقا : الطريق.

جنوبا : سفيان املوساوي.

غربا : زهير املوساوي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2016.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2016.

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 مارس 2016.

فاحت  في  مؤرخ  عدلي  فريضة  و  اراثة  لرسم  األصل  طبق  نسخة   -

اغسطس 2011.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 10 مارس 2020 على الساعة 

30 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43513 - 11

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة ميلودة بعلوي بنت عبد القادر.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ميلودة ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مراد املوساوي .

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : احمد املوساوي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2016.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2016.

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 مارس 2016.

فاحت  في  مؤرخ  عدلي  فريضة  و  اراثة  لرسم  األصل  طبق  نسخة   -

اغسطس 2011.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 10 مارس 2020 على الساعة 

45 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43514 - 11

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مراد املوساوي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته : 01 ار 33 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سفيان املوساوي.

شرقا : الطريق.

جنوبا : ميلودة بعلوي.

غربا : سفيان املوساوي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2016.
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- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2016.

- نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 مارس 2016.

فاحت  في  مؤرخ  عدلي  فريضة  و  اراثة  لرسم  األصل  طبق  نسخة   -

اغسطس 2011.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 10 مارس 2020 على الساعة 

00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43515 - 11

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مراد املوساوي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته : 01 ار 22 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زهير املوساوي.

شرقا : سفيان املوساوي.

جنوبا : سفيان املوساوي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2016.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2016.

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 مارس 2016.

 01 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  و  اراثة  لرسم  األصل  طبق  نسخة   -

اغسطس 2011.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 10 مارس 2020 على الساعة 

30 : 15 بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

البشير دحوتي    

محافظة القنيطرة

استدراك نشر خالصة مطلب التحفيظ

مطلب رقم 6290 - 13 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2001 

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة

اإلسم الذي يعرف به الــملك حاليا"لوكودوالسونطي ماريتيم "-

لوكودوالسونطي   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

ماريتيم "-

نوعه : ارض بها بناية .

موقعه : القنيطرة 

مساحته : 564 متر مربع - تقريبا-

حدوده : 

شماال : زنقة

شرقا زنقة

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة 

احلقوق العينية : الشيء.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد يوم 13مارس 2020على الساعة 

التاسعة صباحا.

  احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة 

     بوشعيب توفيقي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39906 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

اقليم  اوقاف  ناظر  طرف  من  املمثلة  العامة  االحباس   : التحفيظ  طالبة 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حمرية 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حمرية 2. 

نوعه : ارض فالحية ؛

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

قصر الزوالة.

مساحته : 06 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ايت سكو زهرة ؛

شرقا : ورثة اوجيل )ابراهيم موحى احلسني احمام حدا حساين( ؛

جنوبا : ايت سكو ابراهيم ؛

غربا : ايت سكو زهرة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.
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مطلب رقم 39907 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حمرية 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حمرية 1. 

نوعه : ارض فالحية ؛

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

قصر الزوالة.

مساحته : 01 آر 90 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية اسمنت ؛

شرقا : طريق وساقية اسمنت ؛

جنوبا : اقواس مبارك ؛

غربا : ايت حساين موحى ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39908 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارمروم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارمروم. 

نوعه : ارض فالحية ؛

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

قصر الزوالة.

مساحته : 01 آر 30 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : رقية باسو ومصرف ؛

شرقا : مصرف والطريق ؛

جنوبا : ورثة العمراوي حدا قيي ؛

غربا : ورثة العمراوي حدا قيي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 39909 - 14

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اعفير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اعفير. 

نوعه : ارض فالحية ؛

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

قصر الزوالة.

مساحته : 02 آر 60 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : اراضي اجلموع ؛

غربا : ساقية ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39910 - 14

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حلروش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حلروش. 

نوعه : ارض فالحية ؛

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

قصر الزوالة.

مساحته : 03 آر 20 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصرف وايت سكو ابراهيم ؛

شرقا : ورثة عسو بن املومن ؛

جنوبا : الدويش محمد بن احلبيب ؛

غربا : ساقية اسمنت ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ملرس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.
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مطلب رقم 39911 - 14

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الواليج.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الواليج. 

نوعه : ارض فالحية ؛

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

قصر الزوالة.

مساحته : 09 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة موحى اوزايد وموحى اعريب ؛

شرقا : ورثة موحى اوزايد ؛

جنوبا : مصرف وساقية اسمنت ؛

غربا : ساقية اسمنت والطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ملرس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 39912 - 14

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة الزوالة 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة الزوالة 1. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

موقعه : اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة اوفوس، احملل املدعو : قصر الزوالة.

مساحته : 20 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : معصرة الزيتون ايت الدويش ؛

شرقا : ممر وورثة ايت العمراوي وورثة احلسني موح ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39913 - 14

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة الزوالة 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة الزوالة 2. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

موقعه : اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة اوفوس، احملل املدعو : قصر الزوالة.

مساحته : 30 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشعبة ؛

شرقا : مسكور موحى وايت خويا محمد ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39914 - 14

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة الزويوية 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة الزويوية 1. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

موقعه : اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة اوفوس، احملل املدعو : قصر الزويوية.

مساحته : 90 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشعبة ؛

شرقا : طريق وشعبة ؛

جنوبا : احلدب ؛

غربا : احلدب ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39915 - 14

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة الزويوية 2.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة الزويوية 2. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

موقعه : اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة اوفوس، احملل املدعو : قصر الزويوية.

مساحته : 24 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اراضي اجلموع ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : شعبة ؛

غربا : شعبة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الوفاق " 

مطلـب رقـم 38272 - 14 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 912 املؤرخـة في : 22 يونيو 2016 

فإن مسطرة  ديسمبر 2019   31 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " الوفاق  املدعو"  امللك  حتفيظ 

38272 - 14 الكائن بإقليم ودائرة الرشيدية، جماعة اخلنك، احملل املدعو 

بن  فائز  محمد   : السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  متزوغني.   :

محمد بن موالي احلسن .

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور و كذا : 

1 - عقد ثابت التاريخ في 20 سبتمبر 2017.

2 - محرر ثابت التاريخ في 09 نوفمبر 2018. 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك آية " 

مطلـب رقـم 38956 - 14 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1027 املؤرخـة في : 05 سبتمبر 2018 

مسطرة  فإن   2019 ديسمبر   31  : في  مؤرخ  احلضور  تقرير  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " آية  ملك  املدعو"  امللك  حتفيظ 

املدعو  احملل  تنجداد،  جماعة  الرشيدية،  باقليم  الكائن   14  -  38956

االسم  نفس  حتت  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  اغيز،  كردميت  مزرعة   :

: 05 آر 33 سنتيارا  وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 

عوضا عن املساحة املصرع بها عند ايداع مطلب التحفيظ وهي : 03 

آر 80 س تقريبا.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور 

   احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

احلسن ايت العرج     

محافظة سطات

مطلب رقم 40937 - 15 

تاريخ االيداع : 03 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد رضى الشاتي بن عمرو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الفيضة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض الفيضة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار اوالد حمادي 

اجلدات.

مساحته : 33 آ 32س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : نوري عبدالرزاق؛نوري اسماعيل؛

جنوبا : مطلب عدد 16879 - 15؛نوري عبدالرزاق؛نوري اسماعيل؛

غربا : مطلب عدد 16879 - 15.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

موافق   1438 ذواحلجة   08 في  مؤرخ  استمرار  رسم  من  نسخة 

30 اغسطس2017؛

رسم شراء مؤرخ في 18 جمادى االولى 1437 موافق 28 مارس 2016؛

رسم شراء مؤرخ في 01 ربيع الثاني 1441 موافق 28 نوفمبر 2019.

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40938 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبداحلكيم سمامي بن عبدالرحيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكدية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكدية"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي حجاج؛دوار اوالد 

يعيش اوالد عياد.

مساحته : 20 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة حجاج رقيق بن قربال؛

شرقا : ورثة حجاج رقيق بن قربال؛

جنوبا : ورثة حجاج رقيق بن قربال؛

غربا : ورثة محمد رقيق.

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

رسم شراء مؤرخ في 22 رجب 1435 موافق 22 ماي 2014؛ 

نسخة من رسم اراثة مؤرخ في 24 رجب 1420 موافق 03 نوفمبر1999؛

موافق  1435 رجب   15 مؤرخ  وفريضة  اراثة  رسم  من  نسخة 

15 ماي 2014؛

موافق   1441 الثاني  ربيع   19 في  مؤرخ  بياني  استدراك  -رسم 

16 ديسمبر 2019؛

صورة من رسم اراثة مؤرخ في 24 رجب 1420 موافق 03 نوفمبر1999؛

رسم شراء مؤرخ في 08 ربيع الثاني 1396 موافق 08 ابريل1976؛

وكالة مؤرخة في 03 يونيو 2019؛

وكالة مفوضة مؤرخة في 23 ابريل 2014.

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40939 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عباس املنصوري بن الشرقي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد الشرقي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد صالح"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛بلدية وباشوية لوالد.

مساحته : 10آ 26 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مجي احمد؛

شرقا : حسن املنصوري بن اجلياللي؛

جنوبا : مجي محمد؛مجي بوعزة؛

غربا : مجي احمد؛مجب حبيبة ومن معها.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية مؤرخ في 13 ذواحلجة 1429 موافق 12 نوفمبر 2008؛

عقد بيع مؤرخ في 28 جمادى االولى 1439 موافق 13 فبرابر 2018؛

موافق   1439 الثانية  جمادى   02 في  مؤرخة  خاصة  وكالة 

19 فبراير 2018.

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 40940 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عباس املنصوري بن الشرقي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد الشرقي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد عباس"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛بلدية وباشوية لوالد.

مساحته : 05 آ 33 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مجي احمد؛

شرقا : مجي محمد؛مجي بوعزة؛؛

جنوبا : مجي محمد؛مجي بوعزة؛

غربا : منصوري الشرقي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية مؤرخ في 13 ذواحلجة 1429 موافق 12 نوفمبر 2008؛

عقد بيع مؤرخ في 28 جمادى االولى 1439 موافق 13 فبرابر 2018؛

موافق   1439 الثانية  جمادى   02 في  مؤرخة  خاصة  وكالة 

19 فبراير 2018.

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 40941 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيدا لعربي بالعماري بن العماري.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العقبات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العقبات"

نوعه : أرض فالحية.

اوالد  مكارطو؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  سطات؛  اقليم   : موقعه 

احلسن اوالد احمامة.

مساحته : 10هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج بوعزة؛

شرقا : ورثة احلاج بوعزة؛

جنوبا : ورثة احلاج بوعزة؛

غربا : احملروم.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء مؤرخ في 10 صفر 1426 موافق 21 مارس 2005؛

 30 موافق   1413 الثاني  ربيع   02 في  مؤرخ  ملكية  رسم  من  نسخة 

سبتمبر 1992؛

رسم اشهاد اصالحي مؤرخ في 27 ربيع االول 1441 موافق 25 نوفمبر 2019. 

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.
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مطلب رقم 40942 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020.

طالبوالتحفيظ : 

السيدة نادية هرادي بنت محمد  بنسبة 07/32

السيدة لطيفة امال هرادي بنت محمد  " 07/"

السيد عبداحلق هرادي بن محمد  " 14/"س

السيدة السعدية املنتصف بنت محمد  " 04/"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض املزارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض املزارة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛ جماعة اوالد الصغير؛دوار الهراردة اوالد عفيف.

مساحته : 01 هـ 60 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : منقوش العربي؛الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء مؤرخ في 13 صفر 1397 وافق فبراير1977؛

نسخة من رسم شراء مؤرخ 15 محرم 1403 موافق 02 نوفمبر1982؛

رسم اراثة بنظائر مؤرخ في 21 رجب 1430 موافق 14 يوليو2009؛

رسم مخارجة مؤرخ في 24 شوال 1438 موافق 19 يوليو 2017.

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40943 - 15 

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

بنسبة 02/17 صحيح املصطفى بن بوشعيب 

صحيح السعدية بنت بوشعيب  " 01/"

صحيح محمد بن بوشعيب  " 02/"  

صحيح املامون بن بوشعيب  " 02/"

صحيح امليلودية بنت بوشعيب  " 01/"

صحيح فاطنة بنت بوشعيب  " 01/"

صحيح حسان بن بوشعيب  " 02/"

صحيح نزهة بنت بوشعيب  " 01/"

صحيح عبداهلل بن بوشعيب  " 02/"

صحيح صالح بن بوشعيب  " 02/"

-صحيح عائشة بنت بوشعيب  " 01/"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جدر مكارطو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جدر مكارطو"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الكالبتوس.

موقعه : اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛جماعة مكارطو؛دوار اوالد عبداهلل.

مساحته : 05 هـ 20 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : التهامي بن احلاج بوعزة؛

شرقا : سيل املاء؛

جنوبا : ملك حمداوة؛

غربا : ورثة بوشعيب بن احمد.

احلقوق العينية : مجرى مائي موسمي.

أصل امللك : 

رسم اراثة مؤرخ في 05 ذواحلجة 1440 موافق 07 اغسطس2019؛

نسخة من رسم شراء مؤرخ في 16 ذوالقعدة 1376 موافق لسنة 1957؛

نسخة من رسم استمرار مؤرخ في 30 ذوالقعدة 1376؛

وكالة مؤرخة في 03 اكتوبر2019؛

وكالة خاصة مؤرخة في فاحت اكتوبر 2019. 

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40944 - 15 

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة بطاس بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضاية العود1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضاية بطاس"

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 56 آ 85 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 49455 - 15؛

شرقا : ورثة خضاري بوشعيب بن عبدالسالم؛

جنوبا : املكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : قناة للماء الصالح للشرب.

أصل امللك : 

 24 موافق  صفر1411   02 في  استمرارمؤرخ  لرسم  شمسية  صورة 

اغسطس 1990؛

صورة شمسية لرسم شراء مؤرخ في 26 ربيع االول1416 موافق 24 

اغسطس 1995.

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.
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مطلب رقم 40945 - 15 

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة بطاس بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضاية العود2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ضاية بطاس"

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي وبئر وأشجار الزيتون.

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

مساحته : 08 آ 05 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة خضاري بوشعيب بن عبدالسالم؛

جنوبا : ورثة رشيد؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : قناة للماء الصالح للشرب.

أصل امللك : 

 24 موافق  صفر1411   02 في  مؤرخ  استمرار  لرسم  شمسية  صورة 

اغسطس 1990؛

صورة شمسية لرسم شراء مؤرخ في 26 ربيع االول 1416 موافق 24 

اغسطس 1995.

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40946 - 15 

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة بطاس بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سهب اخلماسة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهب مصطفى"

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 01 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : فاطنة بنت محمد بن العربي؛

شرقا : ورثة احلاج محمد بن عبدالسالم شكور؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة عبدالكبير بن التباري.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرار مؤرخ في 02 صفر1411 موافق 24 اغسطس1990؛

رسم شراء مؤرخ في 26 ربيع االول 1416 موافق 24 اغسطس1995.

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 40947 - 15 

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة أسماء فراتي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سهب الركيك"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهب الركيك"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اكدانة؛دوار اللواتة فرقة الزراهنة.

مساحته : 33آ 34 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اذهيبة تاج الدين بنت محمد؛

شرقا : اذهيبة تاج الدين بنت محمد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ااذهيبة تاج الدين بنت محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم صدقة مؤرخ في 25 جمادى الثانية 1438 موافق 24 مارس2017؛

رسم استمرار مؤرخ في 22 جمادى االولى 1438 موافق 20 فبراير2017.

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر. 

مطلب رقم 40948 - 15 

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بديع بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زيت الكدح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد احلاج2"

نوعه : أرض فالحية.

اوالد  بوكركوح؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  سطات؛  اقليم   : موقعه 

عبدالقادر بني ريتون.

مساحته : 01هـ 27 آ 27 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبدالرحيم بديع بن احمد؛

شرقا : رسم عقاري عدد 12604/د؛

جنوبا : نورالليل محمد؛نورالليل بن عيسى؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

 06 كموافق   1440 ذواحلجة   04 في  مؤرخ  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

اغسطس2019.

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.
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مطلب رقم 40949 - 15 

تاريخ االيداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبدالقادر جناح بن اسماعيل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلوض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلوض"

نوعه : أرض فالحية.

اوالد  فارس؛دوار  اوالد  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  اقليم سطات؛   : موقعه 

بوبكر مشيخة الكراطمة.

مساحته : 30 آ 24 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محيب اجلياللي االدريسي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : جناح اجلياللي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية مؤرخ في 24 محرم 1441 موافق 24 سبتمبر2019؛

عقد هبة توثيقي مؤرخ في 24 محرم 1441 موافق 24 سبتمبر2019.

وكالة خاصة مؤرخة في 21 اكتوبر2010.

على   2020 مارس   06  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40950 - 15 

تاريخ االيداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : 

لغزال منصوري بنت بوعزة  بنسبة15/120

  "/14 " حكيمة منصوري بنت املصطفى  

"/14 " الشافي منصوري بن املصطفى  

"/07 " سميرة منصوري بنت املصطفى  

"/14 " الصديق منصوري بن املصطفى  

"/14 " ليلى منصوري بن املصطفى  

/14 " محمد منصوري بن املصطفى  

"/14 " عبدالقادر منصوري بن املصطفى  

"/07 " حسناء منصوري بنت املصطفى  

"/07 " خديجة منصوري بنت املصطفى  

"/07 " جميلة املنصوري بنت املصطفى  

"/07 " فاطنة منصوري بنت املصطفى   

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرس احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرس احلطة"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛بلدية لوالد.

مساحته : 16 آ 75 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 6183 - 15؛منصوري محمد؛

شرقا : سيف النصر الطاهر؛منصوري محمد؛

جنوبا : منصوري اخلتير؛مطلب عدد 7870 - 15؛

غربا : مطلب عدد 7870 - 15؛بوعزة بن احمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية مؤرخ في 19 شعبان 1435 موافق 17 يونيو 2014.

رسم اراثة مؤرخ في 19 شعبان 1435 موافق 17 يونيو 2014.

وكالة مؤرخة في 15 يوليو2011؛

وكالة مؤرخة في 05 ديسمبر2011.

وكالة مؤرخة في 18 يوليو2011.

وكالة مؤرخة في 15 يوليو2011

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40951 - 15

تاريخ االيداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بسطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محروم الدولة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محروم الدولة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛جماعة عني الضربان؛دوار اوالد الكبير.

مساحته : 05 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مقبرة الغاغفة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : العسري حجاج؛احمد العسري؛حضرة احلاجة عائشة؛ملول احلسني؛

غربا : رسم عقاري عدد 16837ض.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : وثيقة من دفتر أمالك الدولة املؤرخ في 23 ديسمبر2019.

أا أمالك الدولة املؤرخة في 30 ديسمبر 2019.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40952 - 15

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد نورالدين الزمراني بن محمد.

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛دوار الشليحات اوالد 

عتو الشرقية.

مساحته : 38 آ 55 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة طبيعي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة محمد بالكبير؛

غربا : شعبة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرار مؤرخ في 26 ذواحلجة 1440 موافق 28 اغسطس2019؛

رسم شراء مؤرخ في 24 محرم 1441 موافق 24 سبتمبر 2019.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40953 - 15

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى النظمي بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار فرارن"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار اخلير"

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي وأشجار الزيتون والليمون 

والرمان وبئر.

موقعه : اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي حجاج؛دوار اوالد عياد.

مساحته : 90 آ 52 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : حسن املنصوري بن اجلياللي؛ورثة محمد بن املكي؛

جنوبا : ورثة محمد بن املكي؛ورثة عمر بن املكي؛

غربا : رسم عقاري عدد 916 - 15.

احلقوق العينية : الشيء.

 1434 االولى  جمادى   09 في  مؤرخ  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 21 مارس 2013.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40954 - 15

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد غازي بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الصخيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض الصخيرة"

نوعه : أرض فالحية.

اوالد  ابن احمد؛جماعة السكامنة؛دوار  دائرة  اقليم سطات؛   : موقعه 

املهدي الثوالث.

مساحته : 02 هـ 09 آ 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة اجلياللي بن املعطي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة احلاج امحمد بن بوبكر؛

غربا : ورثة عباس ين الشرقي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية مؤرخ في 03 محرم 1432 موافق 09 ديسمبر 2010.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 40955 - 15

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد غازي بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار عبو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار عبو"

نوعه : أرض فالحية.

اوالد  ابن احمد؛جماعة السكامنة؛دوار  دائرة  اقليم سطات؛   : موقعه 

املهدي الثوالث.

مساحته : 01 هـ 02 آ 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد بن عباس؛الطريق؛

شرقا : حسن غازي بن بوشعيب؛

جنوبا : حسن غازي بن بوشعيب؛ورثة بوعودة بن قدور؛

غربا : الكبير بن احلاج محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية مؤرخ في 03 محرم 1432 موافق 09 ديسمبر 2010.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 40956 - 15

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبدالسالم اخليري بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الكاعة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض الكاعة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار احلوازة؛فرقة احلوازة.
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مساحته : 42 آ 78 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عباس بن اخملتار؛

شرقا : ورثة أمجد امحمد؛رسم عقاري عدد 64780 - 15

جنوبا : ممر؛

غربا : اخليري عزالدين.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرار مؤرخ في 22 شعبان 1440 موافق 28 ابريل 2019؛

ملحق استدراكي مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 مواافق 10 ديسمبر 2019.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 40957 - 15

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبدالسالم اخليري بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان رابح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان رابح"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار احلوازة؛فرقة احلوازة.

مساحته : 82 آ 81 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة أمجد محمد؛

شرقا : عبيد عمر بن عوبيد؛عبيد اجلياللي بن عوبيد؛

جنوبا : زعيم بوشعيب بن امحمد؛ورثة علي بن الدكالي؛

غربا : عبيد عمر بن عوبيد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرار مؤرخ في 22 شعبان 1440 موافق 28 ابريل 2019؛

ملحق استدراكي مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1441 مواافق 10 ديسمبر 2019.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"الزريبة"

مطلب رقم 16223 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 496 املؤرخة في 02 يوليو 2008.

فإن مسطرة  18 سبتمبر2015،  في  مؤرخ  إصالحي  مبقتضى مطلب 

حتفيظ امللك املسمى " الزريبة " ذي املطلب رقم : 16223 - 15 ، الواقع 

بجماعة سيدي الذهبي، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

رشيدة شادي بنت الفكاك  بنسبة11/88

مينة نافع  " 07/"

محمد نافع  " 14/"

امحمد نافع  " 14/"

لطيفة نافع  " 07/"

سعاد نافع  " 07/"

خليل نافع  " 14/"

نادية نافع  " 07/"

بشرى نافع  " 07/"

وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا 

رسم اراثة مؤرخ في 04 شوال 1436 موافق 21 يوليو 2015.

خالصة إصالحية-تتعلق بامللك املسمى"الغايشة"

مطلب رقم : 22826 - 15الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 829 املؤرخة في 19 نوفمبر 2014.

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   02 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،15  -  22826  : رقم  املطلب  ذي   " الغايشة   " املسمى  امللك  حتفيظ 

الواقع بجماعة اوالد سعيد، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد : 

السابق  العقود  مبقتضى  وذلك  عبدالسالم  بن  خطاب  املصطفى 

إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 

رسم اراثة مؤرخ في 09 ذواحلجة 1436 موافق 23 سبتمبر2015.

رسم اراثة مؤرخ في 19 ذواحلجة 1438 موافق 10 سبتمبر2017.

خالصة إصالحية-تتعلق بامللك املسمى"أرض حبال"

مطلب رقم : 31484 - 15الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1020املؤرخة في 18 يوليو 2018.

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،15  -  31484 : حتفيظ امللك املسمى " أرض حلبال " ذي املطلب رقم 

الواقع بجماعة راس العني، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد : 

احمد جرفاني بن عبداهلل بن املعطي مبساحة تبلغ : 40 آ 52 س وذلك 

مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 

رسم شراء مؤرخ في 03 جمادى االولى 1441 موافق 30 ديسمبر2019.

   احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

محمد الزرهوني        

 

محافظة اخلميسات 

مطلب رقم 38398 - 16

تاريخ االيداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : خليد الزوهري بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان تيرست "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان تيرست "

نوعه : ارض فالحية.
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موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت حنو عدي.

مساحته : 65 آ 40س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احجدوش محمد ؛

جنوبا : احدوش احمد ؛

 شرقا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري 47892 - 16، مليكة امالح ومن معها ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ربيع االول 1441 موافق 9 نوفمبر 2019 ؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 6 صفر 1441 موافق 4 اكتوبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 11 مارس 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38399 - 16

تاريخ االيداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : سعيد اهنيش بن احلسني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان تيرست "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان تيرست "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت حنو عدي.

مساحته : 01 هـ 02 آ 20 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احدوش محمد ؛

جنوبا : احدوش محمد ؛

 شرقا : محماش مصطفى ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عرلي مؤرخ في 11 من ربيع االول 1441 موافق 9 نوفمبر 2019 ؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 6 صفر 1441 موافق 4 اكتوبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 11 مارس 2020 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38400 - 16

تاريخ االيداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم الطرياوي بن ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي عالل "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " سيدي عالل "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت قسو.

مساحته : 22 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسني بن املعطي ؛

جنوبا : باوعلي عبد اهلل ؛

 شرقا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري 20900/ر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 25 اغسطس 1998؛

- نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 18 من رجب 1415 موافق 

20 ديسمبر 1994؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 25 اغسطس 1998 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 سبتمبر 2008 عدد 221/2008/ ق ت/1 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 سبتمبر 2008 عدد 222/2008/ ق ت /1؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 11 مارس 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38401 - 16

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

1/ البقال مرمي بنت البهالي بنسبـــــــــــــــــة 07/96

2/ البقال فاطمة بنت البهالي بنسبــــــــــــــــة 07/96

3/ البقال حنان بنت البهالي بنسبـــــــــــــــــة 07/96

4/ البقال عبد االاله بن البهالي بنسبــــــــــــة 14/96

5/ البقال عبد الرحيم بن البهالي بنسبــــــــــة 14/96

6/ البقال عبد اللطيف بن البهالي بنسبـــــــــة 14/96

7/ البقال محسن بن البهالي بنسبـــــــــــــــــة 14/96

8/ البقال دنيا بنت البهالي بنسبــــــــــــــــــــة 07/96

9/ وليد عائشة بنت احلاج بن محمد بنسبــــة 12/96.

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة رقم 127 "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بقعة رقم 127 "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات فرح 2

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلداوي عمر ؛

جنوبا : الطريق ؛
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 شرقا : جوت العربي ؛

غربا : قاشو محمد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 7 ربيع االول 1440 موافق 15 نوفمبر 2018 ؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 ؛

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 من ذي احلجة 1428 

موافق 25 ديسمبر 2007 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 13 مارس 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38402 - 16

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مولود اوسليمان بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاميمايتي "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " تاميمايتي "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين ايت سليمان.

مساحته : 01 هـ 90 آ 00س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اوسليمان محمد ؛

جنوبا : مبارك بن عقة ؛

 شرقا : الطر يق ؛

غربا : الواد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 7 محرم 1439 موافق 28 سبتمبر 2017 ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 8 صفر 1411 موافق 30 اغسطس 1990 ؛

- نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 2 صفر 1411 موافق 

24 اغسطس 1990 ؛

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 من رجب 1407 موافق 

26 مارس 1987؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 اغسطس 2019 عدد 22/ م ت ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 13 مارس 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38403 - 16

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : العثماني حادة بنت بوطيب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمري "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " حمري "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت امناصف.

مساحته : 04 هـ 92 آ 30 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : العثماني عبد السالم ؛

جنوبا : ورثة احمد بن البقال ؛

 شرقا : الشعبة ومنصوري احمد ؛

غربا : ملك الدولة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نسخة لرسم موجب متليك عدلي مؤرخ في 2 رمضان 1420 موافق 

11 ديسمبر 1999؛

- اشهاد عدلي مؤرخ في 14 من ربيع االخر 1441 موافق 11 ديسمبر 2019 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 19/11/2019 عدد 283 أ إ- ق م ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 13 مارس 2020 الساعة 

الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38404 - 16

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : عزيزة ولغازي بنت التهامي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ودادية اسكار بقعة 373 "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ودادية اسكار بقعة 373 "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية اسكار رقم 373.

مساحته : 83 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوقطى فؤاد ؛

جنوبا : الزنقة ؛

 شرقا : بوقطى محمد ؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 صفر 1441 موافق 

9 اكتوبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 13 مارس 2020 الساعة 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 38405 - 16

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : عزيزة ولغازي بنت التهامي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ودادية اسكار بقعة 376 "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ودادية اسكار بقعة 376 "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية اسكار رقم 376.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : الرسمني العقاريني 38566 - 16 ، 38567/ ؛

 شرقا : عزيزة ولغازي ؛
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غربا : عزيزة ولغازي ؛
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 صفر 1441 موافق 
9 اكتوبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 13 مارس 2020 الساعة 
الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38406 - 16
تاريخ االيداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : عزيزة ولغازي بنت التهامي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ودادية اسكار بقعة 377 "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ودادية اسكار بقعة 377 "
نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية اسكار رقم 377.
مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة ؛

جنوبا : الرسمني العقاريني 38568 - 16 ، 38567 - 16 ؛
 شرقا : عزيزة ولغازي ؛

غربا : عزيزة ولغازي ؛
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 صفر 1441 موافق 
9 اكتوبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 13 مارس 2020 الساعة 
الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 38407 - 16
تاريخ االيداع : 14 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 
1/ عيسى شخيشخ بن بناصر بنسبــــة ½.

2/احلسن اشخيشخ بن حلاج محات بنسبة ½.
بصفتهما طالبا التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان افود يسان "
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان افود يسان "

نوعه : ارض فالحية.
موقعه : دائرة واملاس جماعة بوقشمير ايت حامت.

مساحته : 06 هـ 44 آ 70 س تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : امللك الغابوي ؛
جنوبا : امللك الغابوي ؛
 شرقا : امللك الغابوي ؛

غربا : عقة بن املصطفى ، ورثة علي اوعسو ؛
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 3 جمادى االخرة 1439 موافق 
20 فبراير 2018 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 مارس 2020 الساعة 
التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38408 - 16

تاريخ االيداع : 15 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ احملجوب باخلير بن بنعاشير بنسبــــة ½.

2/حدهم الرحيوي بنت احميدة بنسبـــــــة ½.

بصفتهما طالبا التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة رقم 829 "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بقعة رقم 829 "

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي وطابق اول.

موقعه : مدينة اخلميسات حي الرتاحة .

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : سعيدة امعيجي ؛

جنوبا : عبد السالم قرحيش ؛

 شرقا : الزنقة ؛

غربا : طباش محمد ، الرسم العقاري 38475 - 16 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- صورة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 06 يونيو 2007 ؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في22 من رجب 1440 موافق 29 مارس 2019 ؛

- صورة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 05 يونيو 1989؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 10 سبتمبر 2019 عدد 26/2019 ؛ 

- عقد عرفي مؤرخ في 14 يناير 1985 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 مارس 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38409 - 16

تاريخ االيداع : 15 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ السقاط منير بن محمد بنسبــــــــة ½.

2/لوليشكي صباح بنت محمد بنســة ½.

بصفتهما طالبا التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان الرمل "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان الرمل "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلمسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت الشيخ الفرايش.

مساحته : 50 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ؛

جنوبا : الطريق ؛

 شرقا : زملاط احمد ؛

غربا : احلارتي بلقاسم ؛

احلقوق العينية : الشيء.
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اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 من ربيع االول 1441 موافق 8 نوفمبر 2019 ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 7 ربيع االخر 1439 موافق 26 ديسمبر 2017 ؛

- رسم ملكية عدلي مؤخ في 7 شوال 1416 موافق 26 فبراير 1996؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 13 ديسمبر 2019 عدد 26/م ت ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 مارس 2020 الساعة 

الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38410 - 16

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : احمد اليوسفي بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باحدو "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " باحدو "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلمسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت اجملدوب ايت بابا جدو.

مساحته : 15 آ 35 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 25609 - 16 ؛

جنوبا : الرسم العقاري 30711/ر ؛

 شرقا : اليوسفي حلسن ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 1436 االولى  جمادى  من   29 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

موافق 20 مارس 2015 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 يناير 2020 عدد 02/م ت؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 مارس 2020 الساعة 

الواحدة والنصف بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

عزالدين شاكر    

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53006 - 18

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة سميرة سرار بنت املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ملك سميرة «.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة حطان ، حي نوارة زنقة القدس.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطوري امينة بنت محمد؛

شرقـا : مصطفى السرار ،سرار محمد ؛ 

جنوبـا : احلاج الزنيدي بوشعيب؛

غربـا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 22 ربيع الثاني 1435 موافق22 فبراير 2014.

- نسخة رسم عدلي مؤرخ في 12 صفر 1428 موافق 02 مارس 2007.

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

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53007 - 18

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد الوهابي بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »طالع بن احلرشة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » طالع احلرشة 1«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة أبي اجلعد، جماعة بني بتاو دوار ايت العسري.

مساحته : 04 هـ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : رابحة الوهابي؛

شرقـا : عبد الكبير بن حمو؛ 

جنوبـا : الزهرة الوهابي؛

غربـا : اسعيد الوهابي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 محرم 1427موافق 06 فبراير 2006.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 08 ربيع الثاني 1425 موافق 28 ماي 2004.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1424 موافق 24 أكتوبر 2003.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 رجب 1413 موافق 08 يناير 1993.

- نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1424 موافق 

24 أكتوبر 2003.

- نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1424 موافق 

24 أكتوبر 2003.

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

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53008 - 18

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : السيدين : .

1( بوعزة البياني بن اجلياللي بنسبة 1/2 

2( حميد البياني بن اجلياللي بنسبة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلمرية«.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك البياني أخوين«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة بوجنيبة، حي السالم.

مساحته : 35 آر 28 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : شريكي عبد الكبير، الطريق؛

شرقـا : شريكي عبد الكبير، الطريق؛ 

جنوبـا : الطريق؛

غربـا : مكني حسن، ورثة بخاخ محمد، الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 صفر1439 موافق 17 نوفمبر 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت ذي القعدة 1440 موافق 04 يوليو 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 مارس 2020 على 

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53009 - 18

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ : السادة والسيدات : 

1( النيا فاطمة بنت احلاج بوعزة بنسبة 07/64 

2( النيا السعدية بنت ياحلاج بوعزة بنسبة 07/64

3( النيا جناة بنت احلاج بوعزة بنسبة 07/64

4( النيا أمينة بنت احلاج بوعزة بنسبة 07/64

5( النيا خديجة بنت احلاج بوعزة بنسبة 07/64

6( النيا محمد بن احلاج بوعزة بنسبة 14/64

7( النيا حنان بنت احلاج بوعزة بنسبة 07/64

8( مثقالي جمعة بنت املعطي بنسبة 08/64

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »بئرعائشة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بئر عائشة «.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عزوز دوار الشرفاء لكوانة.

مساحته : 04 هـ 10 آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : احلاج النيا بن محمد ،فاطمة النيا؛

شرقـا : الطريق، ملك الكبير بن محمد بن العربي؛ 

جنوبـا : عالل بن العربي؛

غربـا : احلاج محمد بن محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ذي احلجة 1396 موافق 29 نوفمبر 1976

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 شعبان 1413 موافق 09 فبراير 1993

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 15 جمادى األولى 1423 موافق 

26 يوليو 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 مارس2020 على 

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53010 - 18

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ : السادة : 

1(العاني عبد اجمليد بن عبد الرحمان بنسبة 2/4

2( العاني جمعة بنت عبد الرحمان بنسبة1/4

3( فطيمة العاني بنت عبد الرحمان بنسبة 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الكعيدة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك الهناء«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة بوجنيبة دوار املشاهرة،

مساحته : 2هـ 20آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 4118 - 18؛

شرقـا : الرسم العقاري 63116 - 18، الطريق؛ 

جنوبـا : الزنقة؛

غربـا : احلاج محمد بن الفقيه، احمد بن احلاج.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- صورة رسم فريضة عدلي مؤرخ في 09 محرم 1418 موافق16 ماي 1997.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 رمضان 1393 موافق 25 أكتوبر 1973.

- صورة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 ذي احلجة 1417موافق 25 أكتوبر 1973.

 1437 الثاني  ربيع   03 في  مؤرخ  عدلي  جتهيز  اتفاقية  رسم   -

موافق 14 يناير 2016.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 شعبان 1393موافق 10 سبتمبر 1973.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 مارس 2020 على 

الساعة : h 10 30 صباحا.

مطلب رقم 53011 - 18

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر مخليصي بن احلاج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الزاوية 1 والزاوية 2 «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الزاوية 1 والزاوية 2«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس دوار الشرفاء.

مساحته : 11آر 62 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : امليلودية مخليصي؛

شرقـا : فاطمة متقي؛ 

جنوبـا : فاطمة متقي؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

االثانية1437  : رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت جمادى  امللك  أصل 

موافق 11 مارس 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 مارس 2020 على 

الساعة : h 09 صباحا.
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مطلب رقم 53012 - 18

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر مخليصي بن احلاج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الكدية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الكدية«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس دوار الشرفاء.

مساحته : 11آر69 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : امليلودية مخليصي ؛

شرقـا : فاطمة متقي؛ 

جنوبـا : فاطمة متقي؛

غربـا : .الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

الثانية 1437  : رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت جمادى  أصل امللك 

موافق 11 مارس 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 مارس 2020 على 

الساعة : h 10 30 صباحا.

مطلب رقم 53013 - 18

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد االاله اليطاوي بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »ظهر سالم«.

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

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة أبي اجلعد، جماعة بني زرنتل دوار آيت احلاج اوالد عياد.

مساحته : 01 هـ 01 آر 83 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : خيرامباركة؛

شرقـا : ملك لطيفة خير ، الواد؛ 

جنوبـا : خير محمد، لطيفة خير؛

غربـا : ورثة خير عائشة، وحمادي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 ربيع الثاني 1440 موافق 27 دجنبر 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 جمادى الثانية 1440 موافق 17 فبراير 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 مارس 2020 على 

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53014 - 18

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات : 

1( جميلة شكناوي بنت حمو بنسبة 165/1600

2( مينة شكناوي بنت حمو بنسبة 165/1600

3( لطيفة شكناوي بنت حمو بنسبة 165/1600

4( ابراهيم شكناوي بن حمو بنسبة 330/1600

5( سعيد شكناوي بن حمو بنسبة 330/1600

6( عتيقة شكناوي بنت حمو بنسبة 165/1600

7( أميمة شكناوي بنت محمد بنسبة 56/1600

8( شكناوي محمد ريان بن محمد بنسبة 112/1600

9( شكناوي محمد رائد بن محمد بنسبة 112/1600

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الكركور األبيض«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الكركور األبيض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة ، دوار أوالد أحمد.

مساحته : 70 آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة بنداود بن كياس؛

شرقـا : ورثة عائشة اقبال؛ 

جنوبـا : ورثة احلاج اقبال؛

غربـا : ورثة رابحة اقبال.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 15 ربيع الثاني 1396 موافق 

15 ابريل 1976.

- رسم اصالح اراثة عدلي مؤرخ في 28 ذو احلجة 1440 موافق 

30 اغسطس 2019.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 ذو احلجة 1439 موافق 30 اغسطس 2018.

26 صفر 1441 موافق  - نسخة رسم فريضة عدلي مؤرخ في 

25 أكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 مارس 2020 على 

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53015 - 18

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : حليمة بنخدة بنت صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »دار اخلير«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »دار اخلير«.

نوعــه : دار للسكن من سفلي وطابق أول.

موقعـه : مدينة وادي زم،زنقة أحمد الراشدي.

مساحته : 48 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 86044 - 18، ورثة املوساوي أحمد ؛

شرقـا : الطريق؛ 

جنوبـا : ورثة أحمد املوساوي؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.
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أصل امللك : 

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 جمادى الثانية 1410 موافق 

08 يناير 1990.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 شوال 1434 موافق 20 اغسطس 2013.

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 مارس 2020 على 

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53016 - 18

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : برد السعدية بنت املولودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »املرس«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » املرس«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الفقراء دوار لغفافرة.

مساحته : 20 آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : برد عبد الكرمي ، برد بوعزة، الطريق؛

شرقـا : ورثة احلاج العربي بن محمد؛ 

جنوبـا : ورثة برد احلاج امليلودي ، ورثة احلاج الكبير احللومي؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 1440 الثانية  24 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 02 مارس 2019.

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13 مارس 2020 على 

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53017 - 18

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات : 

1( عبد السالم نخلي بن صالح بنسبة 02/08

2( بوشتى نخلي بن صالح بنسبة02/08

3( امليلودية نخلي بنت صالح بنسبة01/08

4( الكبيرة نخلي بنت صالح بنسبة01/08

5( شرقية نخلي بنت صالح بنسبة01/08

6( حدية نخلي بنت صالح بنسبة01/08

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الكدية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »الكدية «.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة ،دوار أوالد الشيخ اعلي.

مساحته : 62 آر 34 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 36955 - 18؛

شرقـا : الرسم العقاري 36955 - 18؛ 

جنوبـا : الرسم العقاري 36955 - 18؛

غربـا : الرسم العقاري 55867 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 1425 القعدة  ذي   12 مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 24 ديسمبر 2004.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 مارس2020 على 

الساعة : h 11 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض املعطي" 

مطلب التحفيظ رقم 15092 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 405 املؤرخة 04 أكتوبر 2006.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 09 يناير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

 18  -  15092 رقم  التحفيظ  " مطلب  املعطي  أرض   "  : املدعو  امللك 

السيد محمد  تتابع في اسم  أوالد عالل  دوار  الكائن مبدينة خريبكة 

العقاري  التصميم  عن  الناجتة  آر   01 قدرها  مبساحة  املكي  ناصيربن 

وذلك بناء على : 

- نسخة حكم ابتدائي مؤرخ في 22 ابريل 2009

- قرار استئنافي مؤرخ في 03 ماي 2012

- قرار محكمة النقض مؤرخ في 14 ماي 2013

- شهادة ضبطية بتاريخ 09 أكتوبر 2015.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ذي القعدة 1427 موافق 28 

نوفمبر 2006.

- حكم ابتدائي مؤرخ في 29 ماي 2013.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "كاميليا " 

ذي مطلب التحفيظ رقم 18137 - 18

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 06 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو : " كاميليا " مطلب التحفيظ 18137 - 18 الكائن بدائرة 

ابي اجلعد, جماعة تاشرافت دوار آيت عيسى تتابع في اسم السادة : 

1( جوال عبد اجمليد بن عبد السالم بنسبة 2/6

2( جوال فريد بن عبد السالم بنسبة 2/6

3( جوال السعدية بنت عبد السالم بنسبة 1/6

4( جوال زوبيدة بنت عبد السالم بنسبة 1/6

مبساحة قدرها 71آر09س الناجتة عن التصميم العقاري وذلك مبقتضى 

العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور أعاله وكذا : 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1439 موافق 16 يناير2018

 خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بالد احلاج الشرقي "

مطلب رقم 593 - 18

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   07 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

بدائرة  الكائن  الكائن   " الشرقي  احلاج  بالد   "  : املدعو  امللك  حتفيظ 

اسم  في  شياعا  تتابع  عالل  أوالد  دوار  عبدون  أوالد  جماعة  خريبكة 

السادة والسيدات : 

1( ااملعطي اقبال بن محمد بنسبة 19890/397800 

2( صالح اقبال بن املعطي بنسبة 7020/397800

3( الشرقية اقبال بنت املعطي بنسبة 3510/397800

4( الزهرة اقبال بنت املعطي بنسبة 3510/397800

5( البشير اقبال بن املعطي بنسبة 7020/397800
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6( أحمد اقبال بن املعطي بنسبة 7020/397800
7( عبد الرحيم اقبال بن املعطي بنسبة 7020/397800

8( خليد اقبال بن املعطي بنسبة 7020/397800
9( فريد اقبال بن املعطي بنسبة 7020/397800

10( الداودية اقبال بنت املعطي بنسبة 3510/397800
11( املصطفى اقبال بن املعطي بنسبة 7020/397800

12( السعدية الفاخوري بنت الفكاك بنسبة 19890/397800
13( فاطمة شكار بنت بوشعيب بنسبة 15470/397800
14( نعيمة شكار بنت بوشعيب بنسبة 15470/397800

15( صالح شكار بن بوشعيب بنسبة 30940/397800
16( خالد شكار بن بوشعيب بنسبة 30940/397800

17( فتيحة شكار بنت بوشعيب بنسبة 15470/397800
18( عبد اهلل شكار بن بوشعيب بنسبة 30940/397800

19( محمد املاحي بن عالل بنسب 39780/397800
20( املصطفى املاحي بن عالل بنسبة 39780/397800

21( السعدية رشدي بنت أحمد بنسبة 7650/397800
22( حبيبة رشدي بنت أحمد بنسبة 7650/397800

23( عبد الرحيم رشدي بن أحمد بنسبة 15300/397800
24( حفيظة رشدي بنت أحمد بنسبة 7650/397800

25( املصطفى رشدي بن أحمد بنسبة 15300/397800
26( حنان رشدي بنت محمد بنسبة 1734/397800
27( مرمي رشدي بنت محمد بنسبة 1734/397800
28( هند رشدي بنت محمد بنسبة 1734/397800

29( محمد رشدي بن محمد بنسبة 3468/397800
30( عبد احلكيم رشدي بن صالح بنسبة 1734/397800

31( عادل رشدي بن صالح بنسبة 1734/397800
32( سهام رشدي بنت صالح بنسبة 867/397800
33( بديعة رشدي بنت صالح بنسبة 867/397800

34( مرمي رشدي بنت صالح بنسبة 867/397800
35( املهدي رشدي بن صالح بنسبة 1734/397800

36( جنوى رشدي بنت صالح بنسبة 867/397800
37( زكرياء رشدي بن عبد اهلل بنسبة 4335/397800

38( يحي رشدي بن عبد اهلل بنسبة 4335/397800
وذلك استنادا الى نفس العقود السابق ايداعها وكذا : 

- حكم ابتدائي رقم 283 ملف رقم 10/84 بتاريخ 28 يناير 1986 الصادر 
عن ابتدائية خريبكة

عن  الصادر   1987 نوفمبر   12 بتاريخ   414/87 رقم  استئنافي  وقرار 
استئنافية خريبكة 

وقرار اجمللس األعلى عدد 2119 املؤرخ في 18 ابريل 1995 
وقرار محكمة االستئناف عدد 478/96 بتاريخ 14 نوفمبر 1996

وقرار اجمللس األعلى عدد 3837 املؤرخ في 21 يوليو 1999 
وقرار محكمة االستئناف عدد 131/01 بتاريخ 19 ابريل 2001 والصادر 

عن ابتدائية خريبكة.
- وقرار اجمللس األعلى عدد 921 بتاريخ 13 مارس 2002 ورسم ملكية 
مضمن بعدد 179 ص 90 بتاريخ 03 سبتمبر 1965 ورسم إراثة عدد 97 
ص 97 بتاريخ 15 نوفمبر 1969 ورسم اراثة مؤرخ في 12 نوفمبر 1969 

وتقريراحلضور املؤرخ في21 سبتمبر 1981.
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

بوسيف عبد الكرمي    

محافظة تطوان

مطلب رقم 56030 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سيدي ح مرزوق 03-03-26796".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان سيدي ح مرزوق 

 ."03-03-26796

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بني دركول ، جماعة بني صالح ، احملل 

املدعو : اسردون . 

مساحته 1 هـ 50 آ تقريبا. 

حدوده : شماال : اخلندق 

شرقا : االحباس و الطريق 

جنوبا : االحباس 

غربا : ورثة احمد العديلة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56031 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وراء النادر 03-09-37063".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وراء النادر 03-09-37063". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة أسيفان ، جماعة بني سلمان ، احملل 

املدعو : تالوذمام . 

مساحته 5 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : القيلة 

شرقا : بن عمران 

جنوبا : بن عمران 

غربا : االحباس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومسارة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56032 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ماء السيد 03-09-37060".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ماء السيد 03-09-37060". 
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مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة أسيفان ، جماعة بني سلمان ، احملل 

املدعو : تالوذمام. 

مساحته 2 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة القائد 

شرقا : بوزيد 

جنوبا : مسرة 

غربا : مسرة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2020 على الساعة 13 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56033 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان السيد 03-09-37049".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان السيد 03-09-37049". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة اسيفان ، جماعة بني سلمان ، احملل 

املدعو : تالوذمام. 

3 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بن عمران 

شرقا : الطريق 

جنوبا : بن عمران 

غربا : االحباس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56034 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اسفل العني 03-09-37053".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسفل العني 03-09-37053". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة أسيفان ، جماعة بني سلمان ، احملل 

املدعو : تالوذمام. 

مساحته 1 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوزيد 

شرقا : بن عمران 

جنوبا : بوزيد 

غربا : بوزيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56035 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان بالعربي 03-09-37081".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان بالعربي 03-09-37081". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة اسيفان ، جماعة بني سلمان ، احملل 

املدعو : تالوذمام. 

مساحته 2 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بن عمران 

شرقا : بن عمران 

جنوبا : بن عمران 

غربا : اكدم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة و مستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56036 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وراء نادر اجلامع 03-09-37057".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وراء نادر اجلامع 03-09-37057". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة أسيفان ، جماعو بني سلمان ، احملل 

املدعو : تالوذمام. 

مساحته 1 آ 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : القيلة 

شرقا : االحباس 

جنوبا : بن عمران 

غربا : بن عمران 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 
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مطلب رقم 56037 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دمنة عني سليمان 03-03-26651".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دمنة عني سليمان -03

 ."03-26651

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بني دركول ، جماعة بني صالح ، احملل 

املدعو : اسردون . 

مساحته : 10 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق و مجرى ماء 

شرقا : الطريق 

جنوبا : مجرى ماء و اكدم 

غربا : ورثة املفضل بن سي علي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56038 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دمنة اجيارة 03-03-26671".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دمنة اجيارة 03-03-26671". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بني دركول ، جماعة بني صالح ، احملل 

املدعو : اسردون . 

مساحته 4 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : ورثة احلاج عمر 

جنوبا : ورثة احلاج عمر 

غربا : ورثة احمد العياشي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56039 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بني الويدان 477 ج 3 التابع الحباس 

قبيلة ودراس ".

الويدان 477 ج 3  : "بني  التحفيظ للملك  الذي أعطاه طالب  اإلسم 

التابع الحباس قبيلة ودراس ". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدو : مزارع دوار الهرا. 

مساحته 48 آ تقريبا. 

حدوده :

شماال : ورثة احلسيسن و احمد بن عبد السالم االندلوسي 

شرقا : ورثة خدوج الروندي و محمد احمد االندلوسي 

جنوبا : ملك احلبس 

غربا : ورثة احمد االندلوسي و احمد بن عبد السالم االندلوسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمر بدون منازع .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56040 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

التابع ألحباس   1 "قبريرة 482 ج   : امللك حاليا  به  يعرف  الذي  اإلسم 

قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قبريرة 482ج 1 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة

عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل املدعو : مزارع دوار الهرا. 

مساحته 9 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد اهلل املقدم القيباش 

شرقا : عبد اهلل املقدم القيباش 

جنوبا : عبد اهلل املقدم القيباش 

غربا : اخلليل محمد بوعراب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 56041 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ساحل الفاسي 511 ج 1 التابع 

الحباس قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ساحل الفاسي 511 ج 

1 التابع الحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته : ارض فالحية . 
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موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا. 

مساحته : 7 آ 53 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد احلسن االندلوسي 

شرقا : الطريق 

جنوبا : ورثة سي علي الروندي 

غربا : الواد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56042 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ساحل الغارق 480 التابع الحباس 

قبيلة ودراس".

 480 الغارق  "ساحل   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

التابع الحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا. 

مساحته : 1 هـ 34 آ 88 س تقريبا. 

حدوده : 

و  بنعيسى  احمد  ورثة  و  الوزاني  اخملتار  و  القدر  ليلة  حبس   : شماال 

التهامي الوالنتي شرقا : الواد و ورثة احمد االندلوسي 

احلاج  ورثة  و  املقدم  احلاج محمد  ورثة  و  بنعيسى  اخملتار  ورثة   : جنوبا 

احمد الطاهر 

غربا : محمد بوعراب و عبد السالم بوعراب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56043 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ساحل الفاسي 511 ج 2 التابع 

الحباس قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ساحل الفاسي 511 ج 

2 التابع الحباس قبيلة ودرا". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، 

احملل املدعو : مزارع دوار الهرا. 

مساحته 38 آ 72 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلبس العام و بني الويدان 

شرقا : محمد بن عبد اهلل حمدوش 

جنوبا : حبس ليلة القدر ملسجد الهرا 

غربا : ورثة احمد االندلوسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56044 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القنطرة 483 التابع ألحباس ودراس".

التابع   483 "القنطرة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

ألحباس ودراس". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا. 

مساحته 62 آ 32 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطاهر الصديقي ، و ورثة رحمة اخلمال ،

شرقا : فاطمة محمد حمدوش و أحمد البكوري 

جنوبا : ورثة ميمونة محمد احلسيسن و ورثة اخلليل بوعراب و اخلندق 

الطاهر  و  بنعيسى  اخملتار  ورثة  و  الزبير  السالم  عبد  رضوان   : غربا 

الصديقي و العربي حمدوش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 56045 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

التابع ألحباس   2 "قبريرة 482 ج   : امللك حاليا  به  يعرف  الذي  اإلسم 

قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قبريرة 482 ج 2 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته : أرض فالحية . 
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موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو : مزارع دوار الهرا. 

مساحته 32 آ 64 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : 

شرقا : عبد الواحد املقدم القيباش 

جنوبا : البشير بوعراب و عبد السالم بوعراب و عبد املالك بوعراب و 

ورثة عبد اهلل حمدوش 

غربا : حفيظة االندلوسي و ورثة عبد اهلل حمدوش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 56046 - 19 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ : 

البوحاتي بنت ادريس عائشة بنسبة 12 / 36. 

احمد بن محمد بلحسن بنسبة 6 / 36.

بلحسن بنت محمد حفيظة بنسبة 3 / 36.

فطيمة بنت محمد بلحسن بنسبة 3 / 36.

أحمد بن علي العياط بنسبة 4 / 36.

استيتو بن علي العياط بنسبة 4 / 36.

عبد السالم بن علي العياط بنسبة 4 / 36. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان الكتامي 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان الكتامي 3". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو : حومة بوجراح. 

مساحته 1 آ 44 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : سعاد البوحاتي ، رحمة البوحاتي 

جنوبا : مليكة البوحاتي ،ربيعة البوحاتي، عبد السالم البوحاتي و الطريق 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

-نسخة من رسم إراثة وفريضة عدلية بتاريخ 05 ديسمبر 2016.

- نسخة من ملحق إصالحي عدلية يتاريخ 05 ديسمبر 2016 

-محضر تنفيذي بإجراء قسمة رضائية بتاريخ 30 ماي 2016.

-تقرير اخلبرة مؤرخ في 25 فبراير 2016.

 1257/1615/2015 : بتطوان عدد  اإلبتدائية  احملكمة  -حكم صادر عن 

بتاريخ 14 مارس 2016.

-شهادة إدارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2019.

- عدة وكاالت عرفية.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56047 - 19 

تاريخ اإليداع 07 يناير 2020.

طالبتا التحفيظ : 

فطيمة بنت ادريس البوحاتي بنسبة 1 / 2.

حبيبة بنت ادريس البوحاتي بنسبة 1 / 2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان الكتامي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان الكتامي". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : حومة بوجراح. 

مساحته 1 آ 11 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : منانة بنت محمد اكدي 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق 

غربا : محمد البوحاتي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 10 ابريل 2002

 304 عدد  حكم  بتطوان  اإلبتدائية  احملكمة  عن  صادر  ابتدائي  حكم 

ملف عدد : 1257/1615/2015 بتاريخ 14مارس 2016

صورة طبق األصل حملضر تنفيذي بإجراء قسمة بتاريخ 30ماي 2016

رسم عدلي موضوعه اختصاص بتاريخ 10 نونبر 2016 . 

شهادة إدارية بتاريخ 18ديسمبر 2019 . 

بتاريخ 03   1257/1615/2015  : باإلستئناف عدد  الطعن  شهادة عدم 

يناير 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2020 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56048 - 19 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : البوحاتي مصطفى بن ادريس بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان الكتامي 2".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان الكتامي 2". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : حومة بوجراح. 

مساحته 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : ورثة رقية البوحاتي و مامو البوحاتي و عائشة البوحاتي 

جنوبا : ورثة عبد السالم البوحاتي 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 383/6255/16  : عدد  ملف  رضائية  قسمة  بإجراء  تنفيذي  محضر 

بتاريخ 30ماي 2016 

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 25ابريل 2018 . شهادة إدارية بتاريخ 

18ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 56049 - 19 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : أبشري سعيد بن عبد السالم بنسبة 1 / 1. 

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

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

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو : حومة قبريرة. 

مساحته : 3 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 97944 / 19 

شرقا : زنقة 

جنوبا : الساقية 

غربا : عبد املالك النجار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 14نونبر 2012

نسخة من رسم بيع عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 ديسمبر 2019 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 ديسمبر 2019

عقد عرفي موضوعه تفويض بتاريخ 12ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 56050 - 19 

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : الدولة-امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شركة اليعقوبي دكان رقم 6".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شركة اليعقوبي دكان رقم 6". 

مشتمالته : أرض بها بناية تتكون من دكان . 

الساقية   : املدعو  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 

السفلى املدينة القدمية. 

مساحته 6 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : درب 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : مطلب عدد : 55027 - 19

غربا : مطلب عدد : 55031 - 19

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 : عدد  أمر  شاغرة  تركة  بتسليم  قضائي  ألمر  شمسية  -صورة 

2511/2016 بتاريخ 01 ماي 2016.

-صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مضمن بتاريخ 30 يناير 1975.

صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 13 مارس 1991.

-صورة شمسية لرسم وصية عدلي مؤرخ في 19 يونيو 1961.

-صورة شمسية لشهادة املطابقة مؤرخة في 24 نوفمبر 2015.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة. 

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

     املصطفى طريفة
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محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28118 - 22 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020

طالب التحفيظ : رحال الصردي بن عبد القادر بن احملجوب

االسم الذي يعرف به امللك : " احلرشة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرشة "

نوع امللك : أرض فالحية

موقعه : دوار الشويحات جماعة وقيادة ملزم إقليم قلعة السراغنة

مساحته : 01 هك و48 آر و90 س تقريبا.

حدوده

شماال : أحمد الشبة

شرقا : ورثة الزهواني لكبيرة 

جنوبا : حرم الدوار

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

 102 بعدد  ضمن   2019 ابريل   16 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 123 كناش األمالك رقم 59 بتاريخ 08 ماي 2019؛

- ملحق استمرار عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2019 ضمن بعدد 130 

صحيفة 106 كناش رقم 95 بتاريخ 24 ديسمبر 2019.

على   2020 ماس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة

خالد احليطي    

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 111185 - 23 

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 108" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 108 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، دوار اليتامى 

مساحته : 01 هك 44 س 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 : حكم قضائي نزع امللكية مؤرخ في 14 يونيو 2004 

على   2020 مارس   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111186 - 23 

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 90" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 90 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، دوار اليتامى ، حي عقبة بن نافع 

مساحته : 07 آرا 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 17 ديسمبر 2012 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2012 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 فبراير 2016 

على   2020 مارس   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 111187 - 23 

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 90 مكرر 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 90 مكرر 1 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، دوار اليتامى ، حي عقبة بن نافع 

مساحته : 04 آر 10 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 
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جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2012 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2012 

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 مارس 2016 

على   2020 مارس   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال

مطلب رقم 111188 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 133" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 133 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، دوار البورات 

مساحته : 13 آر 33 س 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 18 يونيو 2015 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2015 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 مارس 2016 

على   2020 مارس   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال .

مطلب رقم 111189 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 123" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 123 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، املنطقة احلضرية الثالثة 

مساحته : 66 آر 32 س 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 فاحت ابريل 2015 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ابريل 2015 

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 مارس 2016 

على   2020 مارس   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 111190 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 124" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 124 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، املنطقة احلضرية الثالثة 

مساحته : 28 آر 30 س 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 25 يونيو 2015 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2015 

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 مارس 2016 

على   2020 مارس   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 16 بعد الزوال.

مطلب رقم 111191 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020 

طالب التحفيظ : بوعناني ابراهيم بن علي بن بيهي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ديار امليسات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ديار امليسات " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اليوسفية، جماعة السبيعات، قيادة الكنتور، دوار السوالم 

مساحته : 08 هك 56 آر 76 تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 
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شرقا : الطريق 

جنوبا : 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 54715 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 11 سبتمبر 2017 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 اكتوبر 2017 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 اكتوبر 2018 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ابريل 2019 

- شهادة إدارية مؤرخة في 28 يونيو 2019 

على   2020 مارس   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111192 - 23 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 

طالب التحفيظ : أوالد بن حلسن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بن حلسن 02" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن حلسن 02 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اقليم اليوسفية، جماعة الشماعية، خميس زمية 

مساحته : 01 آر 50 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مسعودة بنت بلعيد 

شرقا : الزنقة 

جنوبا : الزنقة 

غربا : عمر ابربـي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 24 ابريل 2019 

- رسم شراء مؤرخ في 13 مارس 2013 

- نسخة من شراء مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 اكتوبر 2018 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ابريل 1981 

- شهادة إدارية مؤرخة في 17 ديسمبر 2019 

- عقد وكالة مفوضة مؤرخة في 20 ديسمبر 2019 

على   2020 مارس   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 111193 - 23 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 

طالب التحفيظ : بكوش حسان ابن عالل بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك مرمي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك مرمي" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اليوسفية ، حي االمل 

مساحته : 06 آر 27 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة 

جنوبا : الزنقة – و بوحرام عبد الكبير 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم إحصاء متروك مؤرخ في 09 فبراير 2008 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 11 ديسمبر 2019 

- نسخة من شراء عدلي مؤرخ في 25 فبراير 1956 

على   2020 مارس   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111194 - 23 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اعميمي عبد السالم ابن دحان بن صالح 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكركور" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكركور " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي ، تكابروت، املنطقة احلضرية االولى 

مساحته : 02 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة 145 

شرقا : بن قاسم 

جنوبا : بن قاسم 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 1992 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يوليو 1993 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 1994 

- شهادة ادارية مؤرخة في 24 سبتمبر 2019 

- عقد اشهاد عرفي مؤرخ في 08 اكتوبر 2019 

على   2020 مارس   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

.

مطلب رقم 111195 - 23 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 

طالبو التحفيظ : 

1( بركاش عبد اجلليل ابن احمد بن اعمارة بنسبة 1/3 

2( بركاش عــادل ابن احمد بن اعمارة بنسبة 1/3
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3( بركاش يــوســف ابن احمد بن اعمارة بنسبة 1/3 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلجرات النابتات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلجرات النابتات" 

نوعـه : أرض فالحية بها بناية وبئر 

موقعـه : اقيم اليوسفية ، جماعة الشماعية، دوار اوالد اسمان 

مساحته : 01 هك 59 آر 41 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : ورثة عبد اهلل بوخلفة 

جنوبا : ورثو زميميتة برير 

غربا : بوخلفة فاطنة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم قسمة عدلي مؤرخ في 28 يوليو 2007 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2009 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2016 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 03 اكتوبر 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 18 اكتوبر 2018 

على   2020 مارس   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111196 - 23 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 

طالب التحفيظ : محمد حدوشي ا بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سكنى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سكنى" 

نوعـه : أرض عارية بها سكنى تتكون من سفلي 

موقعـه : اقيم اسفي ، جماعة وقيادة آيير، دوار احلدادشة 

مساحته : 07 آر 16 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة بن مبارك

شرقا : الطريق 

جنوبا : ورثة محمد بغدادي منهم عبد الرحمان 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

شهادة إدارية مؤرخة في 21 اكتوبر 2016 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2016

على   2020 مارس   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال

مطلب رقم 111197 - 23 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 

طالب التحفيظ : بوكرين بوشتى ابن محمد بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك بوكرين" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بوكرين" 

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق اول بهوائها 

زمية  خميس   ،10 رقم   23 ،الزنقة  اخلير  حي   ، اليوسفية  اقليم   : موقعـه 

الشماعية 

مساحته : 99 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة اعبيد منهم احمد

شرقا : موسعيد محمد 

جنوبا : ركوان مصطفى 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 يناير 1977 

- شهادة ادارية مؤرخة في 21 اكتوبر 2019

على   2020 مارس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111198 - 23 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ب.ب.531.ب2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ب.ب.531.ب2" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة الكنتور ، دوار احمد بن محمد 

مساحته : 69 آر 73 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا : ورثة ربيعة بنت رحال 

جنوبا : ورثة احلاج العربي بن الفرجي 

غربا : ورثة احلاج ادريس ابن الفراجي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اكتوبر 1965

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 16 نوفمبر 1966 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 1966 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07 اكتوبر 2008 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ابريل 2019

على   2020 مارس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.
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مطلب رقم 111199 - 23 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ب.ب.242. ب.15.- -16 17." 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ب.ب.242. ب.15.- -16 17" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الكنتور ، دوار احلاج احمد 

مساحته : 37 آر 10 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 08 اغسطس 1975 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 1975 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 1975

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 1975 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 1975 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 1975

على   2020 مارس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 111200 - 23 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ب.ب.221ب.1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ب.ب.221ب.1" 

نوعـه : ارض فالحية 

موقعـه : اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الكنتور، دوار احلاج احمد 

مساحته : 02 هك 55 آر 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 04 يونيو 1969

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 اغسطس 1970

على   2020 مارس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال . 

مطلب رقم 111201 - 23 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ب.ب.531. ب1 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ب.ب.531.ب.1" 

نوعـه : ارض عارية 

موقعـه : اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الكنتور، دوار احمد بن محمد 

مساحته : 02 هك 62 آر 47 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة امحمد بن احمد

شرقا : امحمد ابن قدور – و امحمدا بن احمد 

جنوبا : امحمد بن قدور 

غربا : ورثة العربي ابن الفرجي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اكتوبر 1965

عقد شراء عرفي مؤرخ في 29 يونيو 1966 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يناير 1971 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07 اكتوبر 2008 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ابريل 2019 

على   2020 مارس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال . 

مطلب رقم 111202 - 23 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 

طالب التحفيظ : جالل املصطفى ابن محمد بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك جالل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك جالل" 

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابق أول وطابق ثاني بهوائها 

موقعـه : اقليم اليوسفية ، الشماعية، حي الشاف مبارك، زنقة بني 

مالل، رقم 04 

مساحته : 91 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الفرجاني احمد

شرقا : الزنقة 

جنوبا : الزنقة 

غربا : املنابيه عبد الصادق ابن محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 مارس 2007
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- رسم هبة عدلي مؤرخ في 10 يونيو 2013 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2015 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 يوليو 2019

على   2020 مارس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 111203 - 23 

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 2/12 

2( أبو عبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

3( أبو عبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

4( أبو عبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

5( أبو عبد اهلل مينة بنت عبد الكبير بنسبــــــــــــة 1/12

6 ( أبو عبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبة 2/12

7( أبو عبد اهلل فاطمــــة بنت عبد الكبير بنسبة 1/12

8( أبو عبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبة 1/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السكنى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السكنى" 

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي بهوائها 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار اوالد الصولي 

مساحته : 03 آر 99 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة العياش ابن مبارك – منهم عبد الرحيم

شرقا : املكاز 

جنوبا : ورثة الشريف السباعي – منهم محمد البشير 

غربا : ورثة عبد الكبير – وابو عبد اهلل عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخ في 19 مارس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 2019 

- ملحق اصالح احلالة املدنية مؤرخ في 03 اغسطس 2019 

على   2020 مارس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111204 - 23 

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 2/12 

2( أبو عبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

3( أبو عبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

4( أبو عبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

5( أبو عبد اهلل مينة بنت عبد الكبير بنسبــــــــــــة 1/12

6 ( أبو عبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبة 2/12

7( أبو عبد اهلل فاطمــــة بنت عبد الكبير بنسبة 1/12

8( أبو عبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبة 1/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد دار العسكري" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد دار العسكري" 

نوعـه : ارض فالحية بها سكنى متالشية مساحتها 25 متر 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار اوالد الصولي 

مساحته : 05 آر 10 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : املكاز- وورثة الشريف السباعي منهم البشير

شرقا : ابو عبد اهلل عبد الكبير 

جنوبا : طريق الدوار 

غربا : ورثة الشريف السباعي منهم البشير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخ في 19 مارس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 2019 

- ملحق اصالح احلالة املدنية مؤرخ في 03 اغسطس 2019 

على   2020 مارس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 111205 - 23 

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 2/12 

2( أبو عبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

3( أبو عبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

4( أبو عبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

5( أبو عبد اهلل مينة بنت عبد الكبير بنسبــــــــــــة 1/12

6 ( أبو عبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبة 2/12

7( أبو عبد اهلل فاطمــــة بنت عبد الكبير بنسبة 1/12

8( أبو عبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبة 1/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد احلوض" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احلوض" 

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي بهوائها 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار اوالد الصولي 

مساحته : 05 آر 04 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة العياش ابن مبارك – منهم عبد الرحيم



عدد 1099 - 26 جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020(574

شرقا : ورثة الشريف السباعي منهم محمد 

جنوبا : ورثة احمد بن فضول منهم سالم 

غربا : ابن العياشي احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 2019 

- ملحق اصالح احلالة املدنية مؤرخ في 03 اغسطس 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 اغسطس 2019

على   2020 مارس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 111206 - 23 

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 2/12 

2( أبو عبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

3( أبو عبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

4( أبو عبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 2/12

5( أبو عبد اهلل مينة بنت عبد الكبير بنسبــــــــــــة 1/12

6 ( أبو عبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبة 2/12

7( أبو عبد اهلل فاطمــــة بنت عبد الكبير بنسبة 1/12

8( أبو عبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبة 1/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد احرش الدوار" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احرش الدوار" 

نوعـه : دار للسكنى بها خط كهربائي وبئر 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار اوالد الصولي 

مساحته : 21 آر 04 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : املكاز

شرقا : الطريق 

جنوبا : طريق الدوار 

غربا : ورثة عبد الكبير ابو عبد اهلل منهم عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخ في 19 مارس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 2019 

- ملحق اصالح احلالة املدنية مؤرخ في 03 اغسطس 2019 

على   2020 مارس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111207 - 23 

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020 

طالب التحفيظ : أوحاج رفيق ابن الوعدودي بن حلسن 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الكدية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الكدية" 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها خطني كهربائيية 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار الغالملة 

مساحته : 01 هك 18 آر 91 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة اخلدير ابن احمد 

شرقا : ورثة عمر ابن قدور 

جنوبا : ورثة اجلياللي ابن حمادة 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 16 يوليو 2019

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 يوليو 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2019 

على   2020 مارس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي 

شكيب حيمود      

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131088 - 24

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد ولد احلاج بن صديق.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "صديق".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة تارجيست ".

مساحته : 09 آر 85 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : عبد السالم عتيق. 

شماال : الطريق

جنوبا : ورثة املموحي 

غربا : الرسم العقاري رقم 20022 - 24 
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احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 145 صحيفة 222 

عدد 185 بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

رسم إتبات ملكية عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 15صحيفة 445 عدد 

288 بتاريخ 07 نوفمبر 2018

بكناش  مضمن  أصلها  عدلي  وكالة  لرسم  لألصل  مطابقة  صورة 

اخملتلفة 176 صحيفة 146 عدد134 بتاريخ 24 يوليو 2019

بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  إراتة  لرسم  لألصل  مطابقة  صورة 

التركات رقم 07 صحيفة 19 عدد 13 بتاريخ 25 ابريل 2019. 

صورة طبق األصل لوكالة أصلها مؤرخ في 22 ابريل 2019.

نسخة مطابقة لألصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 18 يناير 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 21 يونيو 2019.

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131089 - 24

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

. GIBOBA SARL طالبة التحفيظ : شركة

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة ، احملل املدعو : "حي بوجيبار".

مساحته : 07 آر 18س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : منوهة كتروط

شماال : احمد كتروط 

جنوبا : كتروط امحمد

غربا : طريق 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 142 صحيفة 418 

عدد 314 في 28 اكتوبر 2019

صورة لنسخة من رسم امللكية عدلي أصلها مؤرخ بتاريخ 15 يونيو 1996

 1 رقم  التركات  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  إراثة  لرسم  صورة 

صحيفة 465 عدد 258 بتاريخ 15 اغسطس 1996.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 25 صحيفة 146 عدد 88 بتاريخ 08 ديسمبر 2005.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 084 صفحة 438 بتاريخ 14 سبتمبر 2018.

صورة مطابقة لألصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 084 صفحة 406 حتت عدد 352 بتاريخ 06 سبتمبر 2018.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 088 صفحة 238 حتت عدد 208 بتاريخ 11 فبراير 2019. 

صورة حلكم احملكمة االبتدائية رقم 133 الصادر بتاريخ 25 اكتوبر 2004 في 

امللف رقم 51/97.

صورة لقرار استئنافية احلسيمة رقم 10 الصادر بتاريخ 03 يناير 2006 

في امللف رقم 62-8/05.

نسخة مطابقة لألصل حملضر التنفيذ بإجراء قسمة أصلها مؤرخ في 

27 مارس 2007.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25.90 مؤرخة في 19 ديسمبر 2019.

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131090 - 24

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

 GIBOBA SARL طالبة التحفيظ : شركة

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

نوعـه : أرض عارية.

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

مساحته : 01 آر 13س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق 

شماال : ورثة أحمد عابد 

جنوبا : عابد عبد الرحمان 

غربا : ورثة عابد أحمد

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم136 صحيفة 96 

عدد 79 بتاريخ 05 سبتمبر 2018

نسخة من رسم إتبات امللكية عدلي مؤرخة في 30 ديسمبر 2019

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 143 صحيفة 306 

عدد 284 في 17 أكتوبر 2019 

شهادة عدم التنافي مع القانون 25.90 مؤرخة في 19 ديسمبر 2019

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

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131091 - 24

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبد احلفيظ اخلمليشي ابن أحمد

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إثقليم احلسيمة، جماعة ترجيست ، احملل املدعو : "تهل يحي 

مزارع املعلمني ".
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مساحته : 08 آر.

حدوده : 

شرقا : ورثة اوالد الشيخ ، محمد عبد السالم 

شماال : املغموم محمد، املعلم مسعود، علي بطهر.

جنوبا : الواد

غربا : الواد

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 192 271 عدد  16 صحيفة  رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 

بتاريخ 25 سبتمبر 2019. 

1 صحيفة55 عدد156  رسم شراء عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 

بتاريخ 21 ماي 1985 

نسخة طبق األصل لرسم إراتة عدلي أصلها مؤرخ في 08 نوفمبر 2001

شهادة إدارية مؤرخة في 23 ديسمبر 2019.

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

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131092 - 24

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد احلفيظ اخلمليشي ابن أحمد

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

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ترجيست، احملل املدعو : " تهل يحيى 

مزارع املعلمني".

مساحته : 15 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : اخدادة مولود؛

شماال : ورثة عمر سي محمد؛

جنوبا : الواد؛

غربا : ورثة عمر سي محمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

بكناش  مضمن  أصلها  عدلي  شراء  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  1

األمالك 16 صحيفة 271 عدد 192 بتاريخ 25 سبتمبر 2019.

2 - صورة لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 10 نوفمبر 2001.

3 - صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بدفتر األمالك 

رقم 1 صحيفة 55 عدد 156 بتاريخ 21 ماي 1985

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 ديسمبر 2019.

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

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131093 - 24

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مصطفى العباس ابن محند

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرواضي ".

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة الرواضي، احملل املدعو : " مركز الرواضي"

مساحته : 01 ار 01 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : قدوح علي؛

شماال : عبد السالم شيوت؛

جنوبا : الطريق الساحلي؛

غربا : رشيد قدوح ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 19 ديسمبر 2019

 92 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  -.عقد   2

صحيفة 354 عدد 297 بتاريخ 18 اغسطس 2013.

3 - صورة طبق األصل من رسم ملكية عدلي أصلها مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 6 صحيفة 245 عدد 159 بتاريخ 17 يوليو 1996.

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 أكتوبر 2019.

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

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 131094 - 24

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد أشهبار ابن محمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرواضي ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : " جتاللت"

مساحته : 02 ار 16 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : طريق؛

شماال : فتيحة الغمسي؛

جنوبا : ثرية لبحر؛

غربا : ورثة مسعود الرايس ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - صورة من رسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 12 يناير 2004

التركات  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  إراثة  رسم  من  صورة   .-  2

والوصايا رقم 27 صحيفة 285 عدد 191 بتاريخ 05 ابريل 2007.
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3 - صورة طبق األصل لرسم خليفي غير مؤرخ.

4 -صورة طبق األصل حلكم احملكمة االبتدائية رقم 178 الصادر بتاريخ 

20 فبراير 2014 في امللف عدد 160/2011.

5 - صورة من محضر خبرة أصلها مؤرخ في 08 اكتوبر 2012

تنفيذي لقسمة عينية أصلها مؤرخ  6 - نسخة طبق األصل حملضر 

في فاحت فبراير 2018

األمالك  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  شراء  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  7

العقارية رقم 142 صحيفة 451 عدد 451 بتاريخ 05 نوفمبر 2019

العقارية  األمالك  األقارب عدلي مضمن بسجل  بني  -رسم صدقة   8

رقم 146 صحيفة 063 عدد : 049 بتاريخ 22 نوفمبر 2019

9 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

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

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131095 - 24

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : رضوان مهداش بن أحمد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مهداش ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " تورضة انكمارن حي سيدي عابد"

مساحته : 75 س.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : بوغابة خدوج؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد -18000 24؛

غربا : ورثة دادي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 363 69 عدد  العقارية رقم  1 - رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك 

صحيفة 278 بتاريخ 28 ابريل 2009.

2 -.عقد شراء عرفي ثابت التاريخ في 13 ابريل 1994.

-شهادة املطابقة مؤرخة في 13 ابريل 2009 

-وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 23 اغسطس 2019

4 - شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 02 ديسمبر 2019.

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

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 131096 - 24

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد الفر ابن عبد اخلالق"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفر ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة إمزورن، احملل املدعو : " الدمنت

مساحته : 01 اَر 40 س.

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : الشارع؛

جنوبا : واعزيز رحمة؛

غربا : ورثة واعزيز عزيزة ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم : 141 عدد : 073 

صحيفة : 080 بتاريخ 08 مارس 2019

2 - رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم : 100 عدد 

: 280 صحيفة : 427 بتاريخ 29 ابريل 2014

3 - صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم : 59 صحيفة : 20 عدد : 24 بتاريخ 20 مارس 2014

4 - وكالة عرفية ثابثة التاريخ في 19 يناير 2015

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 21 اكتوبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131097 - 24

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : رشيد خلي ابن مصطفى

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امعارون ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة اَيت يوسف وعلي، 

احملل املدعو : " امعارون"

مساحته : 03 اَر 

حدوده : 

شرقا : عائشة اخلطابي؛

شماال : عائشة اخلطابي ؛

جنوبا : عائشة اخلطابي ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم : 95 صحيفة : 91 

عدد : 88 بتاريخ 9 اكتوبر 2013.

نسخة من عقد إثبات امللكية مؤرخة في 08 يناير 2020

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 20 سبتمبر 2013. 
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وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 06 يناير 2020

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يناير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131098 - 24

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : كرمي الشيخ ابن عمر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كرمي ".

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من سفلي. 

موقعه : عمالة احلسيمة، جماعة احلسيمة، احملل املدعو : " حي بوجيبار"

مساحته : 01 اَر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : مونات أوالد التهامي؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : مشروع طريق؛

غربا : محمد احملولي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم الشراء عدلي مؤرخة في 08 يناير 2020

 145 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  -.عقد   2

صحيفة 229 عدد 192 بتاريخ 25 نوفمبر 2019

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

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131099 - 24

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبد اللطيف التومليلتي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التومليلتي1 ".

نوعـه : أرض عارية.

ازكيران  "حوز   : املدعو  احملل  بوعياش،  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

توزويغني".

مساحته : 01 آر09 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 47831 - 24

شماال : محمد عالل 

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 153 112صحيفة  رقم  العقارية  األمالك  عدلي مضمن بسجل  رسم شراء 

عدد 132 في 07 سبتمبر 2015

العقارية  األمالك  أصلها مضمن بسجل  لرسم صدقة عدلي  صورة 

رقم 108 صحيفة 413 عدد 316 بتاريخ 24 مارس 2015

رقم40  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  صورة 

صحيفة 223 عدد172 مؤرخ في 20 اكتوبر 2000

شهادة إدارية مؤرخة في 06 يناير 2020 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 131100 - 24

تاريخ اإليداع : 10يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد احلكيم امقران بن حسن.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ازمور".

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول ومرفق بالسطح .

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة أجدير ، احملل املدعو : "حي متسقذانت ازمور".

مساحته : 01 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق 

شماال : الشريف حنني 

جنوبا : الطريق 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 19084 - 24

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 373 صحيفة  رقم97  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

عدد 367 بتاريخ 21 مارس 2014.

األمالك  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  شراء  لرسم  لألصل  مطابقة  صورة 

العقارية رقم 30صحيفة 122 عدد 86 بتاريخ في 23 اكتوبر 1998

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة بتاريخ 25ديسمبر 2019

شهادة إدارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2019. 

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131101 - 24

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020

طالب التحفيظ : اليماني احلمداوي بن املكي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلمداوي".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي مرموشة

مساحته : 74س تقريبا.
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حدوده : 

شرقا : أمينة بوغابة

شماال : الطريق 

جنوبا : الطريق

غربا : ممر

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 127صحيفة 222 

عدد 172 مؤرخ في 27 يوليو 2017

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوتائق رقم76 صحيفة 319 

عدد 230 مؤرخ في23 ماي 2017

نسخة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 11 يوليو 2017 

شهادة عدم التنافي مع القانون 25.90 مؤرخة في 28 نوفمبر2017 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16مارس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131102 - 24

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبد احلق االبلق ابن محمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االبلق1".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "حي كالبونيطا ".

مساحته : 01 آر14س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد45995 - 24

شماال : طريق 

جنوبا : عبد احلق االبلق )طالب التحفيظ(

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 145صحيفة 225 

عدد 188 في 25 نوفمبر 2019

صورة طبق لألصل لنسخة رسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 

12 اغسطس 2008.

صورة طبق لألصل لرسم إراتة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 46 صحيفة 95 عدد61 بتاريخ 19 يوليو 2016

صورة حلكم احملكمة االبتدائية باحلسيمة رقم 244 الصادر في امللف 

رقم 128/15 بتاريخ 24 مارس 2016.

 27 في  مؤرخ  أصلها  واالسئناف  التعرض  بعدم  لشهادة  صورة 

اغسطس 2018

صورة حملضر خبرة أصلها مؤرخ في فاحت فبراير 2016

صورة حملضر التنفيد أصلها مؤرخ في 27 يوليو 2016

شهادة عدم التنافي مع القانون 25.90 مؤرخة في 10 يناير 2020 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16مارس 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131103 - 24

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد احلق االبلق بن محمد

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

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "حي كالبونيطا"

مساحته : 01 اَر 14 س 

حدوده : 

شرقا : محمد اعبشرمي؛

شماال : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : رضية اعبشرمي ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 145صحيفة 226 

عدد 189 بتاريخ 25 نوفمبر 2019.

صورة من رسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 46 صحيفة 95 عدد 61 بتاريخ 19 يوليو 2016

صورة لنسخة من رسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 12 اغسطس 2008 

حكم احملكمة االبتدائية رقم 244 الصادر في امللف رقم 128/15 بتاريخ 

24 مارس 2016.

التعرض واالستئناف أصلها مؤرخ في  صورة من شهادة بعدم 

27 اغسطس 2018

صورة من محضر خبرة أصلها مؤرخ في فاحت فبراير 2016

صورة من محضر التنفيذ أصله مؤرخ في 27 يوليو 2016

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 10 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131104 - 24

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : علي األسروتي بن عبد السالم

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

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " حي تغامنني "اشاون"
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مساحته : 02 اَر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 32480 - 24؛

شماال : مطلب التحفيظ رقم 20580 - 24؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 32480 - 24؛

غربا : الرسم العقاري عدد 32480 - 24؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

بسجل  مضمن  أصله  عدلي  الشراء  رسم  من  األصل  طبق  صورة 

األمالك العقارية رقم 81 صحيفة 411 عدد 425 بتاريخ 30 مارس 2012

صورة من رسم امللكية أصله مؤرخ في 16 يونيو 2008

تنازل عرفي ثابت التاريخ في 07 أكتوبر 2019

تنازل عرفي ثابت التاريخ في 03 أكتوبر 2019

صورة من تنازل عرفي أصلها ثابت التاريخ في 03 أكتوبر 2019.

صورة لشهادة عدم التنافي مع القانون رقم 25-90 أصلها مؤرخ في 

25 ماي 2012.

 2020 مارس   116 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131105 - 24

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020

طالبا التحفيظ : 

1 - خديجة سويفي بنت محمد بنسبة 1/2

2 - حسن سويفي بن محمد بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سويفي".

نوعـه : أرض عارية.

اهزيون  ازرو   "  : املدعو  إقليم احلسيمة، جماعة أجدير، احملل   : موقعه 

حي تالبودا ".

مساحته : 01 آر68 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : جعفر أقشيش

شماال : الرسم العقاري عدد 27752 - 24 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 24430 - 24

غربا : طريق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 405 77صحيفة  رقم  العقارية  األمالك  رسم شراء عدلي مضمن بسجل 

عدد 428 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 111صحيفة 469 

عدد 376مؤرخ في 02 اكتوبر 2015

 8 صورة لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 

صحيفة 136 عدد 106 بتاريخ 25 فبراير 1995.

صورة طبق االصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 03 ديسمبر 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 20دجنبر2019 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16مارس 2020 على 

الساعة 00 : 14 بعد زواال

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"البوكري" 

ذي املطلب رقم 24610 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 846 املؤرخة في 18 مارس 2015.

مبقتضى مطلب إيداع مؤرخ في 08 يناير 2020 صادر عن السيد احميدو 

بن عبد الهادي البوكري ( طالب التحفيظ)، فإن عملية التحديد األولي 

للملك املسمى "البوكري" التي أجريت بتاريخ 05 ماي 2015 قد ألغيت 

إجراء عملية حتديد  وتقرر  ترتب عنها من معلومات هندسية  ما  مع 

جديدة بتاريخ 10 مارس 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"تقصبني" 

ذي املطلب رقم 17526 - 24 .

مبقتضى مطلب إيداع مؤرخ في 16 اكتوبر 2019 صادر عن السيدة جتانية بنت 

عمر اخلطابي نيابة عن السيد فريد ازطوط، فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور 

أعاله تتابع من اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية وفي اسم السادة والسيدات 

ورثة املرحوم عمروش بن محمد ازطوط وهم : 

1 - زوجته ارحيمو بنت شعيب عيسى بنسبة 10/80 وأوالده منها

2 - فريدة بنسبة 14/80

3 - جمال بنسبة 14/80

4 - فريد بنسبة 07/80

5 - حنان بنسبة 07/80

6 - نبيل بنسبة 14/80

7 - نهاد بنسبة 07/80

8 - لبنى بنسبة 07/80،

وذلك بناء على حكم ابتدائية احلسيمة عدد 167 الصادر في امللف رقم 

إيداعه  السابق  التعرض  بصحة   2015 ابريل   14 بتاريخ   53/1403/13

ضد مسطرة حتفيظ امللك موضوع املطلب املذكور أعاله بالكناش 12 

عدد 86 بتاريخ 03 يونيو 2013

2 - شهادة بعدم الطعن باالستئناف مسلمة من رئيس كتابة الضبط 

باحملكمة االبتدائية باحلسيمة بتاريخ 27 يناير 2017

3 - رسم شراء عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 09 صحيفة 142 عدد 190 

بتاريخ 12 مارس 1956 توثيق احملكمة األولية لوطا مقاطعة الريف،

4 - رسم ملكية عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 09 صحبفة 93 عدد 

125 بتاريخ 1956 توثيق احملكمة األولية لوطا مقاطعة الريف،
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 372 عدد   142 رقم  التركات  بكناش  مضمن  عدلي  إراثة  رسم   -  5

صحيفة 429 بتاريخ 31 يناير 2012 توثيق طنجة،

6 - شهادة املطابقة إلثبات الهوية املوحدة مسلمة من جماعة اجدير 

حتت عدد 877 بتاريخ 18 ديسمبر 2018،

7 - وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 05 ديسمبر 2018. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان     

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10058 - 25

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020 

طالب التحفيظ : السيد عرفي محمد بن امحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلوض ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمزة ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " العرفة".

شماال : ورثة احلاج حليوة ؛

شرقا : ورثة احلاج حليوة؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : عرفي فؤاد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 170 عدد 150 في 18 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 28 نوفمبر 2019؛

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10059 - 25

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020 

طالبا التحفيظ : السيدين : 

بناني عبداهلل ابن محمد

عفو اهلل عواطف بنت بوشعيب

بالتساوي بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " القاضي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضوحا ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد سعادة ".

مساحته : 01 هـ 03 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة احلاج محمد بن الشافعي، احلاجة صفية بنت عبد السالم،

الرسم العقاري رقم : 10084/س؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : طالبا التحفيظ ، بن اعزيز عائشة بنت بوعزة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 12 عدد 121 في 01 مارس 1991؛

عقد إصالحي مؤرخ في 08 فبرابر 1995؛

رسم عدلي اراثة وملكية مؤرخ في فاحت يونيو 1942؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 أغسطس 1963؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 11 عدد 204 في 21 ديسمبر 1990؛

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10060 - 25

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020

طالبو التحفيظ السادة : 

عبد الغني تباري بن محمد بنسبة 14/56

فتيحة تباري بنت محمد بنسبة 07/56

سعاد تباري بنت محمد بنسبة 07/56

ادريس تباري بن محمد بنسبة 14/56

خديجة تباري بنت محمد بنسبة 07/56

الكنبوشية شريح بنت املفضل بنسبة 07/56

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكعدة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكعدة"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف  احملل املدعو عني بوشني .

مساحته : 01 هـ 24 آ 63 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : سنوح عبد اهلل ؛

شرقا : الطريق، ورثة الكبير احملمدي، ورثة عمر بن محمد؛ 

جنوبا : املعطي السرحاني؛

غربا : بوشعيب بن الساملي ، زهير امليلودي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 153 عدد في 07 أغسطس 2018؛

2 -شهادة إدارية مؤرخة في 02 مارس 2016؛

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.
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مطلب رقم 10061 - 25

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020

طالبو التحفيظ السادة : 

احلسني العرابي بن بوشتى بنسبة 14/56

محمد العرابي بن بوشتى بنسبة 14/56

بوشعيب العرابي بن بوشتى بنسبة 14/56

سعاد العرابي بنت بوشتى بنسبة 07/56

اخديجة العرابي بنت محمد بنسبة 07/56

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملطيلق " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملطيلق ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو السعيدية .

مساحته : 05 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : العرابي الزموري بن التهامي؛

شرقا : ورثة العرابي عمرو بن العرابي، العرابي محمد بن العرابي ؛ 

جنوبا : العرابي محمد بن العرابي؛

غربا : العرابي الزموري بن التهامي، ورثة شهيد الزموري، ورثة عمر بن التهامي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 56 عدد 471 في 20 سبتمبر 2005؛

2 -رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 70 عدد 163 في 16 أكتوبر 2019 ؛

2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 27 أبريل 2005؛

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10062 - 25

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد لكميري بن الدرويش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بئر النصر ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بئر النصر".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو " السعيدية".

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 2340 - 25 ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 54224 - 25؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 2340 - 25، الرسم العقاري رقم : 32915 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 171 عدد 40 في 16 يناير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 يناير 2020؛

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3784 - 26

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020

طالب التحفيظ : املفضل هريوي بن عبد اهلل 

بصفته طالب التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : "حمري 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمري 1 "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

مساحته : 09 ار

شماال : الطريق رقم 106

جنوبا : حسن هريوي

شرقا : هريوي املفضل

غربا :  ورثة ميساوي بوشعيب

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة لرسم مخارجة عدد 177 كناش االمالك 70 بتاريخ 29/0/2017

2 - شهادة ادارية عدد 36/2007 بتاريخ 28 اغسطس 2007

 31 التركات  كناش   342 عدد  تركة  موجب  لرسم  نسخة   -  3

بتاريخ 28 اغسطس 2007

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 مارس 2020 على 

الساعة 11 و 30د صباحا

مطلب رقم 3785 - 26

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمد هريوي بن عبد اهلل 

بصفته طالب التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : "حمري 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمري 2 "
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نوعه : ارض فالحية 

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

مساحته : 09 ار

شماال : الطريق رقم 106

جنوبا : حسن هريوي

شرقا : طريق عرضها 03 امتار

غربا :  ملفضل هريوي

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة لرسم مخارجة عدد 177 كناش االمالك 70 بتاريخ 29/0/2017

2 - شهادة ادارية عدد 36/2007 بتاريخ 28 اغسطس 2007

 31 التركات  كناش   342 عدد  تركة  موجب  لرسم  نسخة   -  3

بتاريخ 28 اغسطس 2007

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 مارس 2020 على 

الساعة 12 زواال

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 50387 - 28

تاريخ اإليـداع :  07  يناير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد طيبي علوي موالي سليمان بن الغالي. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ازوكال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ازوكال. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار النخيل محاطة بسور ؛

موقعه : مدينة زاكورة، احملل املدعو : مزارع امزرو.

مسـاحتـه : 03 ار 86 سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الرسم العقاري عدد 44069 - 28 .

شـرقـا : مطلب التحفيظ عدد 49274 - 28

وورثة اوزايا منهم حلسن .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 موافق ل 10 محرم عام 1441

شهادة إدارية عدد 79 مؤرخة في 26 يونيو 2019. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  مارس 2020 على الساعة : الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 50388 - 28

تاريخ اإليـداع :  08  يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

1اليوسفي الضولة بنت عبد الرحمان بنسبة 10/80 

2بوتدغارت أمينة بنت البشير بنسبة 7/80

3بوتدغارت محمد ابن البشير بنسبة 14/80

4بوتدغارت فاطمة بنت البشير بنسبة 7/80

5بوتدغارت خديجة بنت البشير بنسبة 7/80

6بوتدغارت وفى بنت البشير بنسبة 7/80

7بوتدغارت عبد اجلواد ابن البشير بنسبة 14/80

8بوتدغارت عبد الرحمان بن البشير بنسبة 14/80

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : دار العيال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : دار العيال. 

نـوع امللك : دار مبنية بالتراب ايلة للسقوط ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : دوار تسركات.

مسـاحتـه : 01 ار 66 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : طريق عمومية .

شـرقـا : طريق عمومية .

جـنـوبا : طريق عمومية .

غـربـا : ورثة احلاج حلسن بوتدغارت .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يونيو2019 موافق ل 25 شوال 1440

شهادة إدارية عدد 04/2019 مؤرخة في 19 يونيو 2019

تصميم عقاري ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  مارس 2020 على الساعة : التاسعة صباحا.

مطلب رقم 50389 - 28

تاريخ اإليـداع :  08  يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

1اليوسفي الضولة بنت عبد الرحمان بنسبة 10/80 

2بوتدغارت أمينة بنت البشير بنسبة 7/80

3بوتدغارت محمد ابن البشير بنسبة 14/80

4بوتدغارت فاطمة بنت البشير بنسبة 7/80

5بوتدغارت خديجة بنت البشير بنسبة 7/80

6بوتدغارت وفى بنت البشير بنسبة 7/80

7بوتدغارت عبد اجلواد ابن البشير بنسبة 14/80

8بوتدغارت عبد الرحمان بن البشير بنسبة 14/80

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : دار عزيزي.
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اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : دار عزيزي. 

نـوع امللك : دار مبنية بالتراب ايلة للسقوط ؛

موقعه : اقليم زاكورة،دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : دوار تسركات.

مسـاحتـه : 67 سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : طريق عمومية .

شـرقـا : طريق عمومية .

جـنـوبا : رسم عقاري عدد 28619 - 28 .

غـربـا : طريق عمومية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2019 موافق ل 25 شوال 1440 

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 يويوز 2001 موافق ل 05 ربيع الثاني 1422

شهاد ة إدارية خاصة بالتحفيظ مؤرخة في 17 اكتوبر 2019

شهادة إدارية رقم 03/2019 مؤرخة في 19 يونيو 2019 تصميم موقعي. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  مارس 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقم 50390 - 28

تاريخ اإليـداع :  10  يناير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد مدير أمالك الدولة ينوب عنه مندوب أمالك 

الدولة بورزازات. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان بو الصفصاف.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان بو الصفصاف. 

نـوع امللك : فدان فالحي ؛

موقعه : مدينة ورزازات، احملل املدعو : مزارع متاسينت.

مسـاحتـه : 12 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

مستخرج من كناش احملتويات ألمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

29 ديسمبر 2019

نسخة شمسية من ظهير شريف رقم 103.58.1 يتعلق بإحداث جلنة البحث 

نسخة من الئحة األحكام التي أصدرتها جلنة البحث بتاريخ 16 

اغسطس 1958 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  مارس 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقم 50391 - 28

تاريخ اإليـداع :  10  يناير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد مدير أمالك الدولة ينوب عنه مندوب أمالك 

الدولة بورزازات. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : املالح نتمنصورت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : املالح نتمنصورة. 

نـوع امللك : فدان فالحي ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تفولتوت.

مسـاحتـه : 60 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : الدولة )امللك اخلاص( .

جـنـوبا : الواد .

غـربـا : الدولة )امللك اخلاص( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

مستخرج من كناش احملتويات ألمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

29 ديسمبر 2019

بإحداث  يتعلق   103.58.1 رقم  من ظهير شريف  نسخة شمسية   -

جلنة البحث

-نسخة من الئحة األحكام التي أصدرتها جلنة البحث بتاريخ 

16 اغسطس 1958 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  مارس 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقم 50392 - 28

تاريخ اإليـداع :  10  يناير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد مدير أمالك الدولة ينوب عنه مندوب أمالك 

الدولة بورزازات. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان بويفيرس 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان بويفيرس 2. 

نـوع امللك : فدان فالحي ؛

موقعه : مدينة ورزازات، احملل املدعو : مزارع متاسينت.

مسـاحتـه : 08 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الدولة )امللك اخلاص( .

شـرقـا : ممر .

جـنـوبا : ممر .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل املـلك :

مستخرج من كناش احملتويات ألمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

28 نوفمبر 2019

نسخة شمسية من ظهير شريف رقم 103.58.1 يتعلق بإحداث جلنة البحث 

نسخة من الئحة األحكام التي أصدرتها جلنة البحث بتاريخ 16 

اغسطس 1958 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  مارس 2020 على الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقم 50393 - 28

تاريخ اإليـداع :  10  يناير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد مدير أمالك الدولة ينوب عنه مندوب أمالك 

الدولة بورزازات. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان بويفيرس 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان بويفرس 1. 

نـوع امللك : فدان فالحي ؛

موقعه : مدينة ورزازات، احملل املدعو : مزارع متاسينت.

مسـاحتـه : 08 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف و املمر .

شـرقـا : املمر .

جـنـوبا : الدولة )امللك اخلاص( .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

مستخرج من كناش احملتويات ألمالك الدولة بورزازات مؤرخ في 

28 نوفمبر 2019

نسخة شمسية من ظهير شريف رقم 103.58.1 يتعلق بإحداث جلنة البحث 

نسخة من الئحة األحكام التي أصدرتها جلنة البحث بتاريخ 16 

اغسطس 1958 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  11  مارس 2020 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50394 - 28

تاريخ اإليـداع :  10  يناير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد مدير أمالك الدولة ينوب عنه مندوب أمالك 

الدولة بورزازات. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان بوزيت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان بو الزيت. 

نـوع امللك : فدان فالحي ؛

موقعه : مدينة ورزازات، احملل املدعو : مزارع متاسينت.

مسـاحتـه : 26 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : ممر .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : ممر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

 27 في  مؤرخ  بورزازات  الدولة  ألمالك  احملتويات  كناش  من  مستخرج 

نوفمبر 2019

نسخة شمسية من ظهير شريف رقم 103.58.1 يتعلق بإحداث جلنة البحث

 16 بتاريخ  البحث  جلنة  أصدرتها  التي  األحكام  الئحة  من  نسخة 

اغسطس 1958 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  11  مارس 2020 على الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 50395 - 28

تاريخ اإليـداع :  14  يناير 2020.

طالبة التحفيظ : جمعية سيدي مسكور للسكنى ممثلة في شخص 

رئيسها محمد سعداني بن محمد. 

سيدي  جمعية  جتزئة   : حـالـيـا  الـملك  بـه  يـعـرف  الـذي  اإلسم 

مسكور للسكن.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : جتزئة جمعية سيدي 

مسكور للسكن. 

نـوع امللك : أرض عارية مكونة من قطعتني ؛

موقعه : مدينة تنغير، احملل املدعو : قرب تيشكا.

مسـاحتـه : 20 هكتار 93 ار 15 سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : رسم عقاري عدد 4313 - 28 .

شـرقـا : اراضي اجلموع .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : اراضي اجلموع .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : عقد بيع ثابث التاريخ محرر من طرف محامي مؤرخ في 

22 اغسطس 2019؛

لتنغير  اجلماعي  للمجلس  اإلذن  قرار  من  عليها  مصادق  -نسخة 

بتفويت قطعتني أرضيتني تابعتني للملك اجلماعي اخلاص؛

- عقد بيع ثابث التاريخ محرر من طرف محامي مؤرخ في 17 يونيو 2019؛

ارضيتني  قطعتني  باقتناء  لتنغير  الترابية  للجماعة  االذن  القرار   -

تابعتني للجماعة األصلية أهل تنغير مؤرخ في 20 ماي 2019 ؛
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- محضر مداوالت اجمللس اجلماعي لتنغير خالل دورته العادية لشهر 

فبراير 2019 مؤرخ في 05 فبراير 2019؛

- نسخة طبق األصل التفاقية شراكة من أجل اجناز جتزئتني سكنيتني لفائدة 

جمعية سيدي مسكور للسكن املتكونة من ذوي احلقوق التابعني للجماعة 

الساللية أهل تنغير عن طريق اجلماعة الترابية لتنغير؛

- نسخة طبق األصل حملضر الدورة العادية لشهر فبراير 2010؛

- صورة شمسية طبق األصل حملضر الدورة العادية لشهر يوليو 2011 

مؤرخ في 19 يوليو 2011 ؛

- نسخة شمسية طبق األصل لقرار مجلس الوصاية رقم 32 م ع02-19- 

أصلية  للجماعة  تابعتني  أرضيتني  قطعتني  تفويت  على  باملصادقة 

أهل تنغير لفائدة اجلماعة الترابية لتنغير مؤرخ في 04 أبريل 2019؛

- تصاميم عقارية.؛

عملية حتديده ستقع يوم :  16  مارس 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات 

املصطفى فخري    

 

محافظة الرماني

مطلب رقم 5378 - 29

تاريـخ اإليـداع : 10 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز حاج بن أحمد .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : "الدير "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدير ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

مـوقعـه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة عني السبيت احملل 

املدعو قبيلة أوالد علي .

مسـاحتـه : 67 آرا 50 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : طريق وورثة حمو بن لبصير؛ 

شـرقـا : اعلي حفيظ؛

جـنوبـا : الرسم العقاري عدد 1903 - 29 والطريق؛

غـربـا : الطريق.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم استمرار عدلي مءرخ في 09 يوليو 2018؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2018؛

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 2017؛

 384 صحيفة   374 بعدد  مضمن  أصثلها  وفريضة  إراثة  رسم  من  نسخة   -

كناش التركات رقم 15 بتاريخ 22 مارس 2018 توثيق ابتدائية الرماني.

 2020 11 مارس  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5379 - 29

تاريـخ اإليـداع : 14 يناير 2020 .

طالبو التحفيظ : 

بن حلسن بن اجلياللي بن بوشتة ؛

علي الرشدي بن اجلياللي بن بوشتى؛

اجلياللي بن اجلياللي بن بوشتى بن بوشتى؛

مباركة بن اجلياللي بنت بوشتى بن بوشتى؛

جمعة أبو عبد اهلل بنت الغازي بن امليلودي؛

محمد أبو عبد اهلل بن الغازي بن امليلودي؛

فاطمة أبو عبد اهلل بنت الغازي بن امليلودي؛

حفيظة ابو عبد اهلل بنت الغازي.

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة للذكر مثل حظ األنثيني.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : "سديرة غرغور "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سديرة غرغور".

نـوعـه : " ارض فالحية".

مـوقعـه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة عني السبيت احملل 

املدعو قبيلة أوالد علي بيار أوالد عون.

مسـاحتـه : 02 هـ تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : ورثة احلاج بلبصير منهم عبد القادر البودامي؛

شـرقـا : الطريق؛

جـنوبـا : البوشتاوية مستشير بن عبد السالم؛

غـربـا : الرسم العقاري عدد 4830/ر.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت يوليو 1986؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2018؛

- شهادة توحيد اإلسم مؤرخة في 26 نوفمبر 2019.

 2020 16 مارس  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 5380 - 29

تاريـخ اإليـداع : 14 يناير 2020 .

طالبو التحفيظ : 

سميرة تاج الرضى بنت بن البشير بن بن عبد القادر؛

هبة تاج الرضى بنت بن البشير بن بن عبد القادر؛
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ياسني تاج الرضى بن بن البشير بن بن عبد القادر؛

مصطفى تاج الرضى بن املصطفى بن بن البشير؛

فاطنة تاج الرضى بنت بن عبد القادر بن احلاج؛

6 - حفيظة تاج الرضى بنت بن عبد القادر بن احلاج؛

الكتاني تاج الرضى بن بن عبد القادر بن احلاج؛

نزهة املير بنت مبارك بن عزوز ؛

فاطمة راشد بنت اخملفي بن بناصر؛

رشيدة تاج الرضى بنت محمد بن عبد القادر؛

نعيمة تاج الرضى بنت محمد بن عبد القادر؛

عائشة تاج الرضى بنت محمد بن عبد القادر؛

امينة تاج الرضى بنت محمد بن عبد القادر؛

محمد تاج الرضى بن محمد بن عبد القادر؛

احلسني تاج الرضى بن محمد بن عبد القادر؛

جمال تاج الرضى بن محمد بن عبد القادر؛

عبد احلق تاج الرضى بن محمد بن عبد القادر؛

عبد الرحمان احلجاجي بن محمد بن عبد القادر .

األولى  من  واحدة  لكل  سهما   595 بنسبة  الشياع  على  شركاء  بصفتهم 

 672 وبنسبة  للرابع   980 وبنسبة  للثالث  سهما   1190 وبنسبة  والثانية 

 1248 وبنسبة  للسابع   1344 وبنسبة  والسادسة  اخلامسة  واحدة من  لكل 

للثامنة وبنسبة 168 للتاسعة وبنسبة 98 لكل واحدة من العاشرة واحلادية 

عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة وبنسبة 196 لكل واحد من الرابع عشر 

عشر  للثامن   1344 وبنسبة  عشر  والسابع  عشر  والسادس  عشر  واخلامس 

الكل من اصل 9984 سهما.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : "الكعدة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكعدة ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

احملل  مرشوش  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

املدعو قبيلة أوالد اخليفة دوار آيت حمو الصغير.

مسـاحتـه : 03 هـ 98 يرا و 30 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : ورثة حلسن بن حمادي؛

شـرقـا : ورثة محمد بن بوعزة بن احلارثي؛

جـنوبـا : ورثة الكتاني بلحاج؛

غـربـا : الرسم العقاري عدد 5692/ر.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- تعريف رسم ملكية عدلي اصله مؤرخ في نوفمبر 1947؛

- تعريف رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يونيو 1948؛

- نظير مخارجة عدلي مؤرخ في 13 اغسطس 1966؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 يوليو 1992؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 مارس 1999؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 1999؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 03 مارس 2004؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2009؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 11 ماي 2005؛

- نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 سبتمبر 2016؛

- نظير رسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 يناير 2019؛

- رسم ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2019؛

- عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 09 اغسطس 2004.

 2020 16 مارس  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنص صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي     

 

محافظة سيدي قاسم

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"جنان الغزاوي" 

مطلب رقم 6058 - 30 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 257 املؤرخة في 03 ديسمبر 2003

عقبها إعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 398 

املؤرخة في 16 أغسطس 2006.

مسطرة  فإن   2020 يناير   14 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " جنان الغزاوي" ذي املطلب عدد : 6058 - 30، 

الكائن باقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي رضوان، تتابع من اآلن 

فصاعدا في اسم : 

1 - الدولة )امللك اخلاص(؛

2 - السيد محمد براضي بن قاسم بن محمد؛

سوية بينهما.

و ذلك بناء على احلجج املودعة سابقا دعما ملطلب التحفيظ و كذا : 

احملكمة  عن  الصادر   113/08 رقم  ملف   102 رقم  االبتدائي  احلكم   -

االبتدائية بوزان بتاريخ 13 ماي 2009؛

- شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 14 أكتوبر 2009؛

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 من صفر 1408 - 10 

أكتوبر 1987؛

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من ربيع األول 1403 - 

27 ديسمبر 1982؛

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من جمادى األولى 1401  

- 17 مارس 1981؛

- 3 نسخ من 3 رسوم شراء عدلية مؤرخة في 7 ذي القعدة 1400 

- 17 سبتمبر 1980؛
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- عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 أبريل 1990؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 من شوال 1400 - 11 يوليو 1980؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من ربيع األول 1395 - 12 أبريل 1975؛

- نسخة من عقد مقاسمة عدلي مؤرخ في 15 من شوال 1426 - 

18 نوفمبر 2005؛

- صورة شمسية ملوجب إراثة عدلي مؤرخ في 12 من رجب 1412 

- 18 يناير 1992؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 من ربيع األول 1431 - 14 مارس 2010.

-  ملحق إصالحي ملوجب إراثة عدلي مؤرخ في 20 من محرم 1433 

- 16 ديسمبر 2011؛

- ملحق إصالحي ملوجب إراثة عدلي مؤرخ في 29 من صفر 1433 

- 23 يناير 2012؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 من رجب 1435 - 25 ماي 2014؛

- عقد بيع ثابت التاريخ مصححة إمضاءاته بتاريخ 13 ديسمبر 2019 

االبتدائية  باحملكمة  الضبط  كتابة  طرف  من  توقيعه  على  مصادق  و 

بوزان بتاريخ 16 ديسمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

عبد اللطيف مريزيك   

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-145934

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد سعيد ادياسني بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " حتت أكني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حتت أكني"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ،

موقعه : جماعة تيزغران قيادة اداكوكمار اقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

مركز جمعة اداوسمالل "،

مساحته : 88 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة ، 

شرقا : ورثة سي أحمد بن ابراهيم ، 

جنوبا : ورثة سي أحمد بن ابراهيم ،

غربا : زنقة ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 2016 ،

عقد شراء عرفي مؤرخ في 25 نوفمبر 2008 ،

على   2020 مارس   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62178 - 35

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السعدية الساكت بنت سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك اجلديرات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اجلديرات.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناية مهدمة.

جماعة  اجلنوبية  الشياظمة  قيادة  الصويرة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

تكاط دوار الشحومات. 

مساحته : 27 أر 62 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة محمد بيهي. 

شرقا : ورثة إيزة بنت محمد – ورثة الهاشمي بن محمد.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : ورثة احمد احرمييدة.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 01 ديسمبر 2019

- شهادة إدارية عدد 108 مؤرخ في 14 اكتوبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 مارس 2020 مع 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62179 - 35

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : الهاشمي أيت اركيك ابن بلعيد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : لبدادز.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لبدادز.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة ركراكة جماعة اخملاليف دوار الزنيد. 

مساحته : 02 هكتار92 أر 65 سنتيار تقريبا.
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حدوده

شماال : ورثة حسام احمد. 

شرقا : ورثة ميلود الطويل.

جنوبا : ورثة ميلود الطويل.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 اغسطس 2019

- شهادة إدارية عدد 35 مؤرخ في 08 اغسطس 2019.

تاريخ التحديد 09 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62180 - 35

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1316.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1316.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

سوق  سميمو  وجماعة  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سميمو رقم 03. 

مساحته : 22 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : األحباس. 

شرقا : زنقة عرضها 05 أمتار.

جنوبا : األحباس.

غربا : امللك اجلماعي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2787 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 10 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62181 - 35

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1322.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1322 .

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

سوق  سميمو  وجماعة  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سميمو رقم 05. 

مساحته : 20 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : األحباس. 

شرقا : زنقة عرضها 05 أمتار.

جنوبا : األحباس.

غربا : امللك اجلماعي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2789 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 10 مارس 2020 مع 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62182 - 35

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1315.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1315.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

سوق  سميمو  وجماعة  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سميمو رقم 06. 

مساحته : 20 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : األحباس. 

شرقا : زنقة عرضها 05 أمتار.

جنوبا : األحباس.

غربا : امللك اجلماعي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 10 مارس 2020 مع 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62183 - 35

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :

رقية الشرفاوي بنت محمد 

عبد الرحيم رازق ابن العربي.

بصفتهم طالب التحفيظ على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بن حشاش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بن حشاش.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة ركراكة جماعة زاوية بن حميدة 

دوار آيت حميدة. 

مساحته : 03 هكتار 53 أر 53 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : الشرقاوي حسن. 
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شرقا : الشرقاوي حسن – الشواي محمد – الشواي عاشة.

جنوبا : عبد احلق الرحا.

غربا : ورثة سيف اهلل علي – الشرقاوي عبد اللطيف – ورثة الشرقاوي 

محمد – قائد الرحا عبد احلق.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 22 ابريل 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2013.

- شهادة إدارية عدد 02 مؤرخ في 11 ابريل 2013.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 10 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62184 - 35

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :

رقية الشرفاوي بنت محمد 

عبد الرحيم رازق ابن العربي.

بصفتهم طالب التحفيظ على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك اجلنان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اجلنان.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز ودار للسكن من سفلي.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة ركراكة جماعة زاوية بن حميدة 

دوار آيت حميدة. 

مساحته : 80 أر 73 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : الغناني عبد املولى - الشرقاوي حسن. 

شرقا : ورثة سيف اهلل علي.

جنوبا : الشرقاوي حسن - ورثة الشرقاوي محمد.

غربا : ورثة الشرقاوي محمد.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 22 ابريل 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2013.

- شهادة إدارية عدد 03 مؤرخ في 11 ابريل 2013.

تاريخ التحديد 10 مارس 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62185 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالبو التحفيظ :

اجميعة قليلة بنت محمد

حسن الزاكي ابن الرجراجي 

محمد الزاكي ابن الرجراجي

بوجمعة الزاكي ابن الرجراجي

حلسن الزاكي ابن الرجراجي

عائشة الزاكي بنت الرجراجي

فاطمة الزاكي بنت الرجراجي

عزيزة الزاكي بنت الرجراجي.

بصفتهم طالب التحفيظ على الشياع بنسبة 11 لألولى و14 لكل 

من الثاني والثالث والرابع واخلامس و 07 لكل من السادسة والسابعة 

والثامنة الكل من أصل 88.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : سيدي عبد الرحمان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سيدي عبد الرحمان.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة احلنشان قيادة مسكالة جماعة املواريد 

دوار جيجط. 

مساحته : 10 أر تقريبا.

حدوده

شماال : عزاب بن حسن. 

شرقا : الفلحي حسن.

جنوبا : ملك التعاونية – بوجمعة بوسكني.

غربا : العربي بن بلعيد.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 مارس 1984.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 مارس 1984.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 07 ماي 2018.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 10 مؤرخة في 16 اغسطس 2019.

- شهادة مطابقة االسم عدد 01 مؤرخ في 06 يناير 2020.

- شهادة عدم التسجيل عدد 12 مؤرخة في 17 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 12 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62186 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : البشير بن إسماعيل ابن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الكدال.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رياض بن اسماعيل.

نوعه : أرض عارية في طور البناء بها شجرتا أركان.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة دوار اشباق. 

مساحته : 15 أر تقريبا.
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حدوده

شماال : الطريق

شرقا : إبراهيم اخلنوش بن محمد.

جنوبا : إبراهيم اخلنوش بن محمد.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء علي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019

- نسخة طبق األصل لرسم عطية عدلي مؤرخ في 14 ابريل 2019.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 24 مارس 1978.

- شهادة إدارية عدد 30 مؤرخ في 31 ديسمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 11 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62187 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة عثمان بن عفان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة عثمان بن عفان.

نوعه : أرض بها مدرسة.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة مدرسة عثمان بن عفان. 

مساحته : 17 أر 69 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62065 - 35. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : أمكاز.

غربا : أمكاز.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية مؤرخ في 06 يناير 2019.

تاريخ التحديد 11 مارس 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62188 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة والد حسان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة والد حسان.

نوعه : أرض بها مدرسة.

جماعة  اجلنوبية  الشياظمة  قيادة  الصويرة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

تكاط مدرسة والد حسان. 

مساحته : 14 أر 93 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : مستوصف والد حسان.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية مؤرخ في 06 يناير 2019.

تاريخ التحديد 11 مارس 2020 مع 13 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62189 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة بير العجلة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة بير العجلة.

نوعه : أرض بها مدرسة.

جماعة  مسكالة  قيادة  احلنشان  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

الكرميات مدرسة بير العجلة. 

مساحته : 15 أر 08 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي . 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية مؤرخ في 06 يناير 2019.

تاريخ التحديد 12 مارس 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62190 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الدولة 1711.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدولة 1711.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة آبت داوود قيادة وجماعة بيزضاض. 

مساحته : 01 أر 90 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 59520 - 35.
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غربا : اسعيد موالي امبارك.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية مؤرخ في 06 يناير 2019.

تاريخ التحديد 12 مارس 2020 مع 13 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62191 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1028.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1028.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي وطابقني علويني وسطح.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة ابن خلدون قم 14. 

مساحته : 30 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : الرسم العقاري عدد 2556/م. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 4255/م.

جنوبا : ورثة بوزيان احمد.

غربا : زنقة ابن خلدون.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2884 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 11 مارس 2020 مع 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62192 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 3347.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 3347.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي وطابق أول وسطح.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة ابن الصياغني قم 64. 

مساحته : 38 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : زنقة بلغازي. 

شرقا : عثمان بوضاض.

جنوبا : األحباس.

غربا : زنقة الصياغني.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2885 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 11 مارس 2020 مع 13 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62193 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1220.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1220.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي وسدة.

موقعه : مدينة الصويرة سوق الغزل قم 201. 

مساحته : 14 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : محمد الصديقي. 

شرقا : سوق الغزل.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 31715 - 35.

غربا : زنقة جبالة.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2886 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 11 مارس 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62194 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1230.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1230.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

موقعه : مدينة الصويرة سوق اجلديد قم 32. 

مساحته : 09 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : سوق اجلديد. 

شرقا : عبد الرحمان بوزرود.

جنوبا : زنقة املنجرة.

غربا : ورثة بوسان محمد.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2883 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 12 مارس 2020 مع 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62195 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1246.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1246.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

موقعه : مدينة الصويرة سوق اجلوطية قم 136. 

مساحته : 07 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : الرسم العقاري عدد 34578 - 35. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 32644 - 35.
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جنوبا : سوق اجلوطية.

غربا : الرسم العقاري عدد 32575 - 35.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2882 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 12 مارس 2020 مع 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62196 - 35

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1251.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1251.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

موقعه : مدينة الصويرة سوق اجلوطية قم 158. 

مساحته : 12 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : صاحلي مريامة. 

شرقا : سوق اجلوطية.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 32491 - 35.

غربا : منعيم علي – رويتة رشيد.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2881 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 12 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62197 - 35

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : مينة الرميلي بنت عبد الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : حفرة الكشكاش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مينة الرميلي.

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكن وأشجار الزيتون ومعصرة وإسطبل 

وحوض وخزان وبئر مهجور وبئر ومخبأ.

الشمالية  الشياظمة  قيادة  احلنشان  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

جماعة تفتاشت دوار أوالد سعيد. 

مساحته : 05 هكتار 70 أر تقريبا.

حدوده

شماال : بوجمعة ولد سمان

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- عقد ثبت تاريخه في 23 سبتمبر 2016. 

- رسم شراء علي مؤرخ في 26 يوليو 1993.

- رسم شراء علي مؤرخ في فاحت اكتوبر 1990.

- رسم شراء علي مؤرخ في 19 فبراير 1996.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 يوليو 1993.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 01 اكتوبر 1990.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 1995.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 ماي 1994.

- تصريح بالشرف مؤرخ في 11 مارس 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 13 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62198 - 35

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : زهرة مرزاك بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : لوضى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مرزاك.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة وجماعة سميمو دوار لوضة. 

مساحته : 02 أر تقريبا.

حدوده

شماال : زهرة مرزاك.

شرقا : محمد بن محند.

جنوبا : الشيخ أعراب.

غربا : مشروع طريق.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 20 مؤرخة في 19 سبتمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 13 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62199 - 35

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ :

محمد اليف ابن بيهي

عبد احلق اليف ابن بيهي 

رضوان اليف ابن بيهي 

خدوج اليف بنت بيهي

سميرة اليف بنت بيهي 

سعيدة اليف بنت بيهي
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مينة اليف بنت بيهي

ليلى اليف بنت بيهي

حسناء اليف بنت بيهي

فاطمة اليف بنت بيهي 

جناة اليف بنت بيهي 

ربيعة علواش بنت حسن.

سهما   14 بنسبة  بينهم  الشياع  على  التحفيظ  طالب  بصفتهم 

لألول والثاني والثالث ولألخيرة و07 أسهم للباقي الكل من أصل 112

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الترس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الترس.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة وقيادة احلنشان جماعة آيت سعيد دوار 

آيت بوفوس. 

مساحته : 03 هكتار تقريبا.

حدوده

شماال : تخمجني عمر.

شرقا : اسوس عبد الكبير.

جنوبا : اصبان احلسني.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 1991.

- شهادة إدارية عدد 25 مؤرخة في 22 اكتوبر 1991.

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 12 ابريل 2017.

- عقد رفع اليد عن الرهن مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 07 اكتوبر 2018.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 26 سبتمبر 2018.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 25 سبتمبر 2018.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 07 نوفمبر 2018.

تاريخ التحديد 16 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي.     

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32771 - 36

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020

طالبة التحفيظ : أسماء بنادي احلراق بنت احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اسماء "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسماء"

ثالت  طابق  و  علويني  طابقني  و  سفلي  على  يحتوي  بناء  بها  ارض   : نوعه 

بالتراجع 

موقعه : اقليم العرائش ، مدينة القصر الكبير ، احملل املدعو طريق تطفت

مساحته : 82 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 29296 - 36 ؛

جنوبا : اخلروبي

شرقا : طريق ؛

غربا : اجلغيلي عبد القادر 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عقار عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 20 صحيفة 121 

عدد 223 بتاريخ 10 ديسمبر 1970.

- صورة طبق األصل من نسخة اراثة عدلي مضمن بسجل التركات 4 

صحيفة 435 عدد 243 بتاريخ 29 ديسمبر 1994.

- صورة طبق األصل من رسم مقاسمة عدلي محرر بتاريخ 24 مارس 1995.

مضمن  عدلي  عقار  في  واجب  شراء  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

بكناش األمالك رقم 22 عدد 39 صحيفة 26 بتاريخ 16 مارس 2000.

 157 29 صحيفة  رقم  األمالك  - رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 

عدد 189 بتاريخ 17 اكتوبر 2002.

 507 32 عدد  رقم  األمالك  بكناش  دار مضمن  - رسم شراء حظ في 

صحيفة 395 بتاريخ 11 يوليو 2003

 425 34 صحيفة  رقم  األمالك  - رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 

عدد 634 بتاريخ 29 مارس 2004.

 458 58/ب صحيفة  - رسم هبة عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 

عدد 509 بتاريخ 06 ابريل 2016.

- رسم هبة عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 67/ا صحيفة 151 عدد 142 

بتاريخ 23 اكتوبر 2019.

- وكالتني عرفيتني مصححتني االمضاء بتاريخ 30 سبتمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 10 مارس 2020 على 

الساعة 11 صباحا ؛

مطلب رقم 32772 - 36

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : السيدة ماجدة بنادي احلراق بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ماجدة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ماجدة"

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و طابقني علويني و منفعة بالسطح .

: " حي  املدعو  احملل  الكبير  القصر  ، مدينة  العرائش  اقليم   : موقعه 

النهضة م ب زنقة 10 رقم 03.
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مساحته : 70 س تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة ؛

جنوبا : ورثة احمد الكينزي بن عبد السالم ؛

شرقا : ادريس اليعقوبي؛

غربا : عزيز الرياحي

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم اراثة و إحصاء عدلي ضمن اصله بكناش التركات 

رقم 27 عدد 277 صحيفة 393 بتاريخ 28 اغسطس 2003.

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 33 صحيفة 00 عدد 262 

بتاريخ 19 سبتمبر 2020.

- صورة طبق األصل من وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 

30 سبتمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 10 مارس 2020 على 

الساعة 12 و النصف بعد الزوال ؛

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى" رشيد "

ذي املطلب رقم 32636 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1080 املؤرخة في 11 سبتمبر 2019

مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 10 يناير 2020 ،فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " رشيد " ذي املطلب رقم 32636 - 36 ، الواقع بإقليم 

،أصبحت  الروييف  الساحل،حومة  اخملازن،جماعة  وادي  ،دائرة  العرائش 

أن  ،و  تقريبا  سنتيار   78 آر   01 تبلغ  مبساحة  فصاعدا  االن  من  تتابع 

القطعة موضوع مطلب التحفيظ املذكور أعاله أصبحت حتد بــ : 

شماال : الطريق 

جنوبا : عبد العزيز الزويني 

شرقا : الطريق

غربا : فاطمة كريشي 

وذلك بناءا على نفس احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب 

املذكور و كذا الوثائق التالية : 

- رسم ملحق إصالحي عدلي ضمن بكناش اخملتلفة رقم 3 ف صحيفة 345 

عدد 333 بتاريخ 24 ديسمبر 2019 .

- تصميم موقعي بتاريخ 07 يناير 2020 .

 06/2020 رقم  الساحل  التحفيظ من جماعة  إدارية قصد  - شهادة 

بتاريخ 13 يناير 2020 .

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

الظريف العربي      

محافظة متارة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "ظهر زروالة "

مطلب رقم : 21148/ر الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1933 بتاريخ : 11 نوفمبر 1948

و االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد : 2299

بتاريخ 16 نوفمبر 1956 و اإلعالن جديد عن انتهاء التحديد

باجلريدة الرسمية عدد 594 بتاريخ 19 ماي 2010

مبقتضى مطلب إصالحي بتاريخ 08 يناير 2020 ، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" ظهر زروالة " موضوع مطلب التحفيظ رقم : 21148/ر، 

تتابع على الشكل التالي : 

أوال : حتت تسمية " بهيجة 1 " لقطعة مساحتها : 01 هـ 16 آر 50 س في 

اسم السادة : 

بهيجة بوجمعة بن امبارك بنسبة 223/768 سهم.

بهيجة احمد بن امبارك بنسبة 223/768 سهم.

بهيجة العربي بن امبارك بنسبة 161/768 سهم.

بهيجة مصطفى بن امبارك بنسبة 161/768 سهم 

01هـ08آر38س  " لقطعة مساحتها   2 : حتت تسمية" بهيجة  تانيا 

في اسم السادة : 

بهيجة بوجمعة بن امبارك بنسبة 1/4 سهم.

بهيجة احمد بن امبارك بنسبة 1/4 سهم..

بهيجة العربي بن امبارك بنسبة 1/4 سهم..

بهيجة مصطفى بن امبارك بنسبة 1/4 سهم.

ثالثا : حتت التسمية" القدمية " ملا تبقى من امللك و مبساحة قدرها 02 هـ 

14 آر 42 س في اسم السادة : 

بهيجة بوجمعة بن امبارك بنسبة 17025/329475 سهم .

بهيجة احمد بن امبارك بنسبة 17025/329475 سهم

بهيجة العربي بن امبارك بنسبة 37770/329475 سهم

حدهوم بنت احلسن بنسبة 22335/329475 سهم

-جغيدر املكي بن حلسن بنسبة 81360/329475 سهم

-حلسن بهيجة بنسبة 25660/329475 سهم

- زهراء بهيجة بنسبة 25660/329475 سهم

-مروان بهيجة بن عبد اللطيف بنسبة 33358/329475 سهم

-املهدي بهيجة بن عبد اللطيف بنسبة 33358/329475 سهم

-ملك بهيجة بنت عبد اللطيف 16679/329475 سهم

- فتيحة بنت بوجمعة بنسبة 19245/329475 سهم

.وذلك استنادا الى : 

العقود املودعة سابقا و كذا : 

* احلكم االبتدائي رقم 79 مؤرخ في 06/04/2016 ملف رقم 66/1403/2014 

*قرار استئنافي رقم 53 مؤرخ في 23/02/2017 ملف رقم 104/2016/1403 



عدد 1099 - 26 جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020(596

عقاري  ملف   27/04/2017 في  مؤرخة  بالنقض  الطعن  بعد  *شهادة 

عدد 104/2016/1403. 

*عقد هبة عرفي غير مؤرخ مسجل بتاريخ 05/03/1991 عدد 1558

*عقد تأكيد هبة عدلي مؤرخ في 09/12/2016 كناش األمالك 94 عدد 

3170 صحيفة 471.

* نسخة مطابقة الصل عقد اراثة بتاريخ 19 ماي 2010. 

احملافظ على األمالك العقارية بتمارة- 

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31586 - 39

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد بيكزاون محمد بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك بيكزاون محمدا«.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : حي بوخريص بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عباس النحلي؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : احمد الشيكي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31587 - 39

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة املوين بنت بومهدي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك اخلير «.    

نوعـه : ارض عارية .

موقعه : دوار اضوار جماعة وقيادة مشرع العني دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 89 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : جميعة املوين؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ممر ؛

غربا : محمد امزال؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019.

تاريخ التحديد : 12 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31588 - 39

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد والقاضي الطيب بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » داوالقاضي الطيب «.    

اول  طابق  ذات  سفلية  للسكن  دار  بها  بسور  محاطة  ارض   : نوعـه 

ومرأبني، سرداب وحديقة مغروسة ب 12 شجرة متنوعة .

موقعه : دوار اسدرم فرقة ايت موسى قبيلة اداوزدوت جماعة و قيادة 

والقاضي دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 59 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : والقاضي احمد؛ 

جنوبا : والقاضي الطيب؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 12 مارس 2020 على الساعة 13 : 30 زواال.

مطلب رقم 31589 - 39

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد شكاف بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك محمد «.    

نوعـه : ارض عارية .

موقعه : خارج باب الزركان بلدية تارودانت.

مساحته : 01 ار 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : احلامدي احمد ومطلب التحفيظ عدد 11189 - 39.

جنوبا : احلامدي احمد ومطلب التحفيظ عدد 11189 - 39؛

غربا : بوخميرة موالي العربي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2018.

تاريخ التحديد : 12 مارس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31590 - 39

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد اخملتار والقاضي بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بواونوال «.    
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نوعـه : أرض بها ملعب كرة قدم .

موقعه : مزارع والقاضي جماعة و قيادة والقاضي دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

مساحته : 43 ار 11 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت سي علي؛ 

شرقا : اسال عبد اهلل؛ 

جنوبا : والقاضي محمد؛

غربا : والقاضي محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد : 12 مارس 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة

مطلب رقم 31591 - 39

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة هدراش بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك لغويبة 1«.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار زاوية سيدي داود مدينة تارودانت.

مساحته : 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلران الزهراء؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : اجلران لطيفة؛

غربا : اجلران الزهراء؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2014.

تاريخ التحديد : 13 مارس 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31592 - 39

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد الزيراري حلسن بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك الزيراري «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مرمي بوشويك؛ 

شرقا : كريشة ميلود؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 31 اكتوبر 2011.

- نسخة طبق االصل لعقد قسمة رضائية عرفية مؤرخة في 

31 اكتوبر 2011.

- نسخة لرسم اراثة عدلي محرر اصلها في 17 نوفمبر 1995.

- شهادة ادارية مؤرخة في 04 نوفمبر 2011.

تاريخ التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة 30 : 10 صباحا.

مطلب رقم 31593 - 39

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اخلالق بوكلو بن احماد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بوكلو 2 «.    

نوعـه : دار سفلية.

موقعه : الزيدانية مدينة تارودانت.

مساحته : 28 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27598 - 39 وطالب التحفيظ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 27598 - 39؛ 

جنوبا : ورثة ايت املعطي بداز؛ 

غربا : ورثة ايت املعطي بداز؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31594 - 39

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » احباس سيدي بوالكرامات «.    

نوعـه : مقبرة قدمية.

موقعه : دوار ارقن بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 06 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3345/س؛ 

شرقا : املصرف ساقية امقار؛ 

جنوبا : ساقية امقار والرسم العقاري عدد 17520 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3345/س؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 20 مؤرخة في 03 يناير 2020. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.
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مطلب رقم 31595 - 39

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة تظهورين «.    

نوعـه : ارض عارية محاطة بسور.

موقعه : دوار بوالعجالت جماعة ايت مخلوف قيادة متالوكت اقليم تارودانت.

مساحته : 02 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛ 

شرقا : ايت هيبا سعيد؛ 

جنوبا : ساقية اسمنتية؛ 

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 10 مؤرخة في 02 يناير 2020. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31596 - 39

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مسجد بو العجالت ومرافقه 

    .»

نوعـه : بناية مسجد ومرافقه.

موقعه : دوار بوالعجالت جماعة ايت مخلوف قيادة متالوكت اقليم تارودانت.

مساحته : 20 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : ايت شيخ علي وورثة تسوميت محمد وايت هيبا سعيد وممر؛ 

جنوبا : االحباس والطريق؛ 

غربا : مركزية مجموعة مدارس جعفر الصديق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 09 مؤرخة في 02 يناير 2020. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة 30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 31597 - 39

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة التركا بنت املصطفى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار فاطمة «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني .

موقعه : حي الرطيم بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 64 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حرشي بلعيد؛ 

شرقا : حرشي بلعيد ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : حرشي بلعيد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 09 اغسطس 1982.

- نسخة طبق االصل حملرر تابث التاريخ خملارجة مؤرخة في 30 ديسمبر 2019.

- نسخة طبق االصل مللحق عقد مخارجة عرفي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.

- صورة شمسية الراثة عدلية مؤرخة في 25 ديسمبر 2018.

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخة في 25 يناير 2019.

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخة في 17 يناير 2019.

تاريخ التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31598 - 39

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة حفيضة بن الدريويش بنت البشير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار حفيضة «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني .

موقعه : حي الرطيم بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 42 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حرشي بلعيد؛ 

شرقا : الباعمراني ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : احماد بن احلسني؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 08 اغسطس 1991.

- نسخة طبق االصل حملرر تابث التاريخ خملارجة مؤرخة في 30 ديسمبر 2019.

- نسخة طبق االصل مللحق عقد مخارجة عرفي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.

- صورة شمسية الراثة عدلية مؤرخة في 25 ديسمبر 2018.

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخة في 25 يناير 2019.

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخة في 17 يناير 2019.

تاريخ التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31599 - 39

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد املنصوري بن علي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اكر نايت بالي «.    
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نوعـه : ارض فالحية.

موسى  سيدي  دائرة  و  قيادة  الدير  جماعة  ازدار  اكبار  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 66 ار 86 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة املنصوري العربي ؛

غربا : ورثة ايت ابيضار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2012.

تاريخ التحديد : 17 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31600 - 39

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد املنصوري بن علي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك تاسليا اودرا «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موسى  سيدي  دائرة  و  قيادة  الدير  جماعة  ازدار  اكبار  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 32 ار 76 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املنصوري احلسني؛ 

شرقا : املنصوري ابراهيم؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الساقية ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2012.

تاريخ التحديد : 17 مارس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31601 - 39

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيد تلمنصور احلسن بن محمد بنسبة 2/13.

- السيد تلمنصور امحمد بن محمد بنسبة 2/13.

- السيد تلمنصور احمد بن محمد بنسبة 2/13.

- السيدة تلمنصور عائشة بنت محمد بنسبة 1/13.

- السيدة تلمنصور صفى بنت محمد بنسبة 1/13.

- السيدة تلمنصور مينة بنت محمد بنسبة 1/13.

- السيد تلمنصور اسعيد بن محمد بنسبة 2/13.

- السيد تلمنصور احلسن بن محمد بنسبة 2/13.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » يامنة «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق علوي .

موقعه : دوار الكرسي بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سمير محمد؛ 

شرقا : جعفر سعيد؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 26124 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 اغسطس 1968.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2005.

تاريخ التحديد : 17 مارس 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31602 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :

- السيد محمد احلجوجي بن عبد السالم بنسبة 1/2 .

- السيد بنشمسي بلعيد بن كبور بنسبة 1/2 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك نعمة «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : ملك الشناقة مزارع اوالد احللوف بلدية تارودانت.

مساحته : 02 هـ 64 ار 53 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت سي حدو؛ 

شرقا : ورثة ايت توفال؛ 

جنوبا : بوسماحة يونس، هرماس وبوسماحة عبد الرحيم؛

غربا : الطريق والبوطالي سي ماد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة لعقد شراء عدلي محرر اصلها في 04 يونيو 2008.

- نسخة لعقد شراء عدلي محرر اصلها في 10 يونيو 2008.

- شهادة ادارية مؤرخة في 27 اكتوبر 2015.

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 نوفمبر 2015.

تاريخ التحديد : 17 مارس 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31603 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مصلى اوالد عيسى «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار و جماعة اوالد عيسى قيادة اكلي دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.
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مساحته : 06 ار 66 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : رشيد علي اوعلي وشريز محمد وجيمي محمد؛

غربا : عبد اهلل حرار وزهيري محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 96 مؤرخة في 10 يناير 2020. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31604 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيد شهبون مصطفى بن احمد بنسبة 490/8192.

- السيدة فاطمة اشو بنت محمد بنسبة 800/8192.

- السيدة زينة شهبون بنت عبد اهلل بنسبة 1120/8192.

- السيدة فاطمة شهبون بنت عبد اهلل بنسبة 1120/8192.

- السيدة السعدية شهبون بنت عبد اهلل بنسبة 1120/8192.

- السيد احلسني شهبون بن محمد بنسبة 448/8192.

- السيد احلسن شهبون بن محمد بنسبة 448/8192.

- السيد عبد اهلل شهبون بن محمد بنسبة 448/8192.

- السيدة فاطمة شهبون بنت محمد بنسبة 224/8192.

- السيدة رقية شهبون بنت محمد بنسبة 224/8192.

- السيدة زهرة خربوش بنت احمد بنسبة 280/8192.

- السيد عبد الكرمي شهبون بن احمد بنسبة 490/8192.

- السيدة خديجة شهبون بنت احمد بنسبة 245/8192.

- السيد جنيب شهبون بن احمد بنسبة 490/8192.

- السيدة عفاف شهبون بنت احمد بنسبة 245/8192.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك شهبون «.    

نوعـه : ارض عارية محاطة بسور.

موقعه : مركز جماعة تتاوت قيادة املكرت دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 59 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد امني؛ 

شرقا : عبد اهلل شهبون ومن معه؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : امرير؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عدلي مؤرخ في 16 فبراير 1977.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 اغسطس 1973.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة وتفريض عدلي مؤرخ في 31 ماي 2018.

- نسخة طبق االصل مللحق رسم اراثة وتفريض عدلي مؤرخ في 

21 سبتمبر 2018.

تاريخ التحديد : 18 مارس 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31605 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد سعيد اوزال بن ميلود.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك سعيد «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الشليوات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : اوزال سعيد؛ 

جنوبا : اغنجا بلعيد والرسم العقاري عدد 34606 - 39؛

غربا : اوزال رشيد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد هبة عرفي مؤرخة في 11 فبراير 2011.

- نسخة طبق االصل لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 21 يونيو 2019.

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 ابريل 2011.

تاريخ التحديد : 18 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31606 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد رشيد اوزال بن ميلود.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك رشيد «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الشليوات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : اوزال سعيد؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 34606 - 39 ومطلب التحفيظ عدد 18781 - 39؛
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غربا : اغنجا بلعيد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد هبة عرفي مؤرخة في 11 فبراير 2011.

- نسخة طبق االصل لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 21 يونيو 2019.

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 ابريل 2011.

تاريخ التحديد : 18 مارس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » املعلمني «

مطلب رقم 9279/س والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 3092 املؤرخة في 02 فبراير 1972.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 07 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

9279/س  عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   “ املعلمني  املسمى”  امللك 

اوالد  دائرة  الكفيفات قيادة عني شعيب  الدالالت جماعة  دوار  الكائن 

تامية اقليم تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا ولقطعتني وليس 3 قطع كما 

متت االشارة الى ذلك في خالصة املطلب وملساحة اجمالية قدرها 02 هكتار 

45 ار 40 سنتيار، مجزأة على الشكل التالي : 

سنتيار   30 ار   29 هـ   01 قدرها  وملساحة  الدهر-  *ملك  اسم  حتت   -

املتكون من القطعة االولى، في اسم السادة والسيدات : 

1 - كاريك ابراهيم بن العربي بنسبة 360/7560

1 - كاريك فاطمة بنت العربي بنسبة 180/7560

1 - كاريك مبارك بن العربي بنسبة 360/7560

1 - كاريك سعيد بن العربي بنسبة 360/7560

اسحيمي ناصر بن حلسن بنسبة 6300/7560.

- حتت االسم القدمي *املعلمني- وملساحة قدرها 01 هـ 16 ار 10 سنتيار املتكون 

من القطعة الثانية، في اسم السيد اسحيمي ناصر بن حلسن.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  الكل 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاءات في 02 يناير 1980.

- شهادة االعفاء من امللك العائلي مؤرخة في 03 يناير 1980.

- شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 03 يناير 1980.

- االيداعات طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري على التوالي : 

- بتاريخ 14 فبراير 1992 كناش 2 عدد 1311.

- بتاريخ 05 اغسطس 1992 كناش 3 عدد 337.

- بتاريخ 30 ديسمبر 2011 كناش 15 عدد 1047.

- بتاريخ 30 ديسمبر 2011 كناش 15 عدد 1048.

- بتاريخ 10 يناير 2012 كناش 15 عدد 1071.

- بتاريخ 05 ابريل 2012 كناش 15 عدد 1323.

- بتاريخ 14 ماي 2012 كناش 16 عدد 104.

- بتاريخ 14 ماي 2012 كناش 16 عدد 105.

- بتاريخ 26 ديسمبر 2019 كناش 19 عدد 889.

والتي ستصبح الغية بعد نشر هذه اخلالصة االصالحية.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » اكبار «

مطلب رقم 22974 - 09

املتواجد مبنطقة التحفيظ اجلماعي لدوار الرطامي.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 08 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

 09  -  22974 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   “ اكبار  املسمى”  امللك 

الكائن دوار الرطيم بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت، ستتابع من االن 

فصاعدا في اسم السادة والسيدات : 

بومسرف بلخير بن ميلود بنسبة 110160604800/

بومسرف اجميعة بنت ميلود بنسبة 55080/604800

بومسرف مينة بنت ميلود بنسبة 55080/604800

بومسرف دامية بنت ميلود بنسبة 55080/604800

بومسرف سلطانة بنت ميلود بنسبة 55080/604800

بومسرف عبد الكرمي بن ميلود بنسبة 70560/604800

اهنية بنت ميلود بنسبة 35280/604800

عائشة اوداود بنت محمد بنسبة 8820604800/

رقية اجليري بنت محمد بنسبة 8820/604800

احلسني اجليري بن محمد بنسبة 17640/604800

دهبي عيسى بن محمد بنسبة 7140/604800

دهبي عبد الكبير بن محمد بنسبة 7140/604800

دهبي حسن بن محمد بنسبة 7140/604800

دهبي مبارك بن محمد بنسبة 7140/604800

دهبي احمد بن محمد بنسبة 7140/604800

دهبي عبد الرحمان بن محمد بنسبة 7140/604800

محمد الصافي بن مبارك بنسبة3920/604800

صالح الصافي بن مبارك بنسبة3920/604800 

ابراهيم الصافي بن مبارك بنسبة3920/604800

فاطمة الصافي بنت مبارك بنسبة 1960/604800

خديجة الصافي بنت مبارك بنسبة 1960/604800

الزهرة الصافي بنت مبارك بنسبة 1960/604800

اسماعيل الصافي بن مبارك بنسبة3920/604800

عبد الرحمن الصافي بن مبارك بنسبة3920/604800

عائشة الصافي بنت مبارك بنسبة 1960/604800

سلطانة الصافي بنت مبارك بنسبة 1960/604800
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سعيد الصافي بن مبارك بنسبة3920/604800

رقية الصافي بن مبارك بنسبة 1960/604800

الطاهر بنسكسال بن محمد بنسبة 13770/604800

صفية بنسكسال بنت محمد بنسبة 6885/604800

مينة بنسكسال بنت محمد بنسبة 6885/604800 

كلثومة بنسكسال بنت محمد بنسبة 6885/604800 

حسن بنسكسال بن محمد بنسبة 13770/604800 

فاطمة بنسكسال بنت محمد بنسبة 6885/604800 

ملطلب  تدعيما  سابقا  املودعة  الوثائق  نفس  الى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور، وكذا حسب : 

- حكم ابتدائي عدد 32/2000 بتاريخ 20 يونيو 2000 في امللف عدد 60/97

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 21 ماي 2012

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 أبريل 1990.

- رسم فريضة مؤرخة في 24 يونيو 2019.

والتي  العقاري  التحفيظ  ظهير  من   84 للفصل  طبقا  االيداعات 

ستصبح غير ذات موضوع بعد نشر هذه اخلالصة اإلصالحية، وهي : 

- اإليداع بكناش 02 عدد 1075 بتاريخ 04 ديسمبر 1991

- اإليداع بكناش 02 عدد 1164 بتاريخ 02 يناير 1992

- اإليداع بكناش 02 عدد 1165 بتاريخ 02 يناير 1992

- اإليداع بكناش 05 عدد 1114 بتاريخ 26 ديسمبر 1996

- اإليداع بكناش 05 عدد 1115 بتاريخ 26 ديسمبر 1996

- اإليداع بكناش 18 عدد 362 بتاريخ 25 يونيو 2017

- اإليداع بكناش 18 عدد 363 بتاريخ 25 يونيو 2017

- اإليداع بكناش 18 عدد 497 بتاريخ 07 نوفمبر 2017

- اإليداع بكناش 18 عدد 498 بتاريخ 07 نوفمبر 2017

- اإليداع بكناش 18 عدد 499 بتاريخ 07 نوفمبر 2017

- اإليداع بكناش 18 عدد 500 بتاريخ 07 نوفمبر 2017

- اإليداع بكناش 18 عدد 1066 بتاريخ 13 سبتمبر 2018

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك عبد العزيز « 

مطلب رقم 22429 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية رقم : 1001 املؤرخة في 07 مارس 2018.

مسطرة  فان   2020 يناير   09 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  العزيز “ موضوع مطلب  حتفيظ امللك املسمى” ملك عبد 

عدد 22429 - 39 الكائن دوار ايت بلقاسم امزو جماعة سيدي احمد 

اوعمر قيادة عني شعيب دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت، ستتابع من 

االن فصاعدا وملساحة قدرها 13 ار 10 سنتيار، في اسم نفس طالب 

ناحية  من  امللك  لهذا  اجملاور  ان  الى  االشارة  مع  االصلي،  التحفيظ 

هذا  ان  بن محمد كما  اجليبينة عيسى  السيد  هو  واجلنوب  الشرق 

2.30 م على مساحة قدرها  ابتداء من علو  الهواء  امللك مثقل بحق 

11 سنتيار واحملدود بالعالمات ع-6 ع-7 ع-8 ع-9 ع10 وa لفائدة السيد 

اجليبينة عيسى بن محمد املذكور.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  الكل 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- اشهاد عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 09 يناير 2020.

- نسخة طبق االصل لعقد قسمة عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 

04 ابريل 1997.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8243 - 40

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد صديقي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " صديقي 2 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " صديقي 2 ". 

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار اصوادق.

مساحته : 17 آر 25 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة صادقي محمد ؛ 

شرقا : ورثة عبد القادر بن الهواري ؛ 

جنوبا : الطريق املعبدة بعرض 10 امتار ؛ 

غربا : ورثة صادقي محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي يشق امللك. 

أصل امللك : ملكية عدلية عدد 101 صحيفة 131 كناش االمالك رقم 

14 بتاريخ 09 ماي 2018 توثيق احفير.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 8244 - 40

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : هشام نيفة بن امليلود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " آدم ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " آدم ". 

نوعه : ارض فالحية بورية .

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار اوالد احمد بنعلي.

مساحته : 04 آر 30 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بنعلي عبد احلميد بن احمد ؛ 

شرقا :  ممر عرضه 14 متر 
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جنوبا : بنعلي محمد بن احمد ؛ 

غربا : ورثة بنعلي محمد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. عقد شراء عدلي 248 صحيفة 293 كناش االمالك رقم 15 بتاريخ 

16 سبتمبر 2019 توثيق احفير.

2. ملكية عدلية عدد 169 صحيفة 224 كناش االمالك رقم 12 بتاريخ 

04 اكتوبر 2016 توثيق احفير.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8245 - 40

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ على الشياع : 

1 - احلسن قسامي بن سعيد بنسبة 2/14. 

2 - ميينة قسامي بنت سعيد بنسبة 1/14.

3 - ميمونة قسامي بنت سعيد بنسبة 1/14.

4 - الزهرة قسامي بنت سعيد بنسبة 1/14.

5 - رشيدة قسامي بنت سعيد بنسبة 1/14.

6 - عبد الرحمان قسامي بن سعيد بنسبة 2/14.

7 - عبد اهلل قسامي بن سعيد بنسبة 2/14.

8 - محمدين قسامي بن سعيد بنسبة 2/14.

9 - محماد قسامي بن سعيد بنسبة 2/14.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدمنة 1 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الدمنة 1 ". 

نوعه : ارض بها بناية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار اونوت .

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اوالد عمارة؛ 

شرقا : ورثة بشراوي محمد؛ 

جنوبا : طريق عمومية ؛ 

غربا : ورثة امباركي محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 25 بتاريخ   64 رقم  االمالك  320 كناش  عدد  عدلية  بفريضة  اراثة   .1

مارس 2017 توثيق بركان.

 14 بتاريخ   31 رقم  االمالك  كناش   89 عدد  عدلية  ملكية  ثبوت   .2

ديسمبر 2019 . 

على   2020 مارس   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8246 - 40

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : اسليمان الدحماني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك سليمان ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك سليمان ". 

نوعه : ارض بها بناية تتكون من طابق ارضي وطابق اول.

موقعه : مدينة بركان حي السالم زنقة سجلماسة رقم 13.

مساحته : 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العراص احمد ؛ 

شرقا : الدحماني حماد ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الدحماني سليمان ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : ملكية عدلية عدد 181 كناش االمالك رقم 30 بتاريخ 19 

سبتمبر 2019 توثيق بركان.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان

محمد بنموسى     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30135 - 41

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019.

البهلولية،املمثلة من  : اجلمعية اخليرية اإلسالمية  التحفيظ  طالبة 

طرف السيد امحمد بن محمد ازملاض .

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "مبروكة". 

نوعـه : أرض عارية صاحلة للبناء؛

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : "حي اخلندق".

مساحته : 02 آ 11 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بن عسو الشرقي؛

شرقا : ورثة بنعيسى بن علي حميدة؛

جنوبا : محمد بن حدو حمو؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2009؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يوليو 2009؛

3 - نسخة طبق االصل لالئحة أعضاء املكتب بتاريخ 30 ديسمبر 2019؛ 
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4 - نسخة طبق االصل حملضر اجلمع العام العادي بتاريخ 30 ديسمبر 2019؛

5 - نسخة طبق االصل لوصل إيداع نهائي بتاريخ 30 ديسمبر 2019؛

للجمعية  املعدل  االساسي  للقانون  االصل  طبق  نسخة   -  6

بتاريخ 30 ديسمبر 2019؛ 

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

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 30136 - 41

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة إلقليم صفرو،النائب عنها السيد 

ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ضريح احفور سيدي علي.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "ضريح احفور سيدي علي". 

نوعـه : ضريح؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل، قيادة وجماعة إغزران،احملل املدعو : 

"ضريح أحفور سيدي علي".

مساحته : 03 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : جبل اغلوات؛

شرقا : جبل اغلوات؛

جنوبا : جبل اغلوات؛

غربا : جبل اغلوات؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر اوقاف إقليم صفرو حتت 

عدد 4367 بتاريخ 26 ديسمبر 2019؛ 

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

الساعة 11 صباحا.

وجتدر اإلشارة إلى ان هذا املطلب يعتبر مبثابة تاكيد للتعرض اجلزئي 

"جبل  املسمى  اجلماعي  للعقار   467 رقم  االداري  التحديد  على 

أغلوت"طبقا للفصل 10 من القانون 17 63-.

مطلب رقم 30137 - 41

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة إلقليم صفرو،النائب عنها السيد 

ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مقبرة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "مقبرة". 

نوعـه : مقبرة؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل، قيادة وجماعة إغزران،احملل املدعو : "مقبرة".

مساحته : 10 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : جبل اغلوات؛

شرقا : جبل اغلوات؛

جنوبا : جبل اغلوات؛

غربا : جبل اغلوات؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر اوقاف إقليم صفرو حتت عدد 4368 

بتاريخ 26 ديسمبر 2019؛ 

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

الساعة 13 زواال.

وجتدر اإلشارة إلى ان هذا املطلب يعتبر مبثابة تاكيد للتعرض اجلزئي 

"جبل  املسمى  اجلماعي  للعقار   467 رقم  االداري  التحديد  على 

أغلوت"طبقا للفصل 10 من القانون 17 63-.

مطلب رقم 30138 - 41

تاريخ االيداع : 02 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد احرازم بن ادريس بوتشيش.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان بوفكران.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكوثر". 

نوعـه : أرض فالحية بها 63 شجرة من الزيتون؛

أقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "دوار عيون اسمار".

مساحته : 01 هـ 00 آ 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حبيبة بنت ادريس بوتشيش؛

شرقا : ورثة البرنوصي؛

جنوبا : ورثة عسو بوتشيش؛

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2017؛ 

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

الساعة 15 و30د زواال.

مطلب رقم 30139 - 41

تاريخ االيداع : 02 يناير 2020

طالبة التحفيظ : السيدة سعاد بنت عبد العزيز قاسمي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بينا.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "سعاد". 

نوعـه : أرض فالحية؛

اقورار،مزارع  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

البهاليل،احملل املدعو : "بينا". 

مساحته : 01 هـ 95 آ 46 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 4426 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 34807 - 41؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛
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احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 أغسطس 1994؛ 

2 - رسم ملحق عدلي مؤرخ في 06 أغسطس 2003؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 2010؛ 

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2019؛ 

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30140 - 41

تاريخ االيداع : 08 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد إلياس بن عبد القادر املرتاجي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوسعود". 

نوعـه : أرض فالحية بها 50 شجرة من الزيتون؛

بن  يوسف  ،جماعة سيدي  الواثة  ودائرة صفرو،قيادة  إقليم   : موقعه 

أحمد،احملل املدعو : "بوسعود".

مساحته : 29 آ 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بونوة حلسن؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : طريق خاصة؛

غربا : ورثة محمد املرتاجي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2019؛ 

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30141 - 41

تاريخ االيداع : 08 يناير 2020

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - مليكة بنت عبد اهلل الزريفي عمراني؛

2 - محمد مهدي بن محمد اللوحي؛

3 - أمني بن محمد اللوحي؛

الشياع بنسبة  اللوحي،بصفتهم شركاء على  - حمزة بن محمد   4

03 أجزاء من أصل 24 جزء لألولى و 07 أجزاء من أصل ذلك لكل إبن.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالبو التحفيظ للملك : "اللوحي". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل، قيادة وجماعة راس تبودة،احملل املدعو 

: "مزارع آيت بنعلي".

مساحته : 06 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : عمر احلجوي؛

شرقا : ورثة امبارك بن احلسني؛

جنوبا : ورثة امبارك بن احلسني؛

غربا : أحمد بنطامة؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 أبريل 2018؛ 

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2017؛

3 - نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 15 يوليو 2019؛

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

الساعة 13 زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"فدان محمد وعسو 1"

مطلب رقم 29804 - 41، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1027 املؤرخة في 05  سبتمبر 2018

أعقبها نشر إعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1046 

املؤرخة في 16 يناير 2019

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املدعو" محمد اوعسو 1"، ذي املطلب رقم 29804 - 41، الكائن بإقليم 

ودائرة صفرو،قيادة وجماعة تازوطة، دوار شربانة، احملل املدعو" فدان داو 

إغرم"، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم طالب التحفيظ األصلي،وذلك 

مبقتضى نفس الرسوم التي سبق إيداعها تعضيدا ملطلب التحفيظ 

املشار إليه أعاله،وكذا : 

159،كناش االمالك  182،صحيفة  - رسم شراء عدلي مضمن بعدد   

رقم 125 مؤرخ في 06 يوليو2017.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"فدان محمد وعسو 3" 

مطلب رقم 29806 - 41، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1027 املؤرخة في 05 سبتمبر 2018

أعقبها نشر إعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1046 

املؤرخة في 16 يناير 2019

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،2020 يناير   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  بمقتضى 

امللك املدعو" محمد اوعسو 3"، ذي املطلب رقم 29806 - 41، الكائن بإقليم 

ودائرة صفرو،قيادة وجماعة تازوطة، دوار شربانة، احملل املدعو" فدان داو 

إغرم"، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم طالب التحفيظ األصلي،وذلك 

مبقتضى نفس الرسوم التي سبق إيداعها تعضيدا ملطلب التحفيظ 

املشار إليه أعاله،وكذا : 

159،كناش االمالك  182،صحيفة  - رسم شراء عدلي مضمن بعدد   

رقم 125 مؤرخ في 06 يوليو2017.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 35589 - 42
تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : اسماعيل احشم ابن ميمون

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوشعالة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوشعالة. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت جماعة وقيادة ايتزر، احملل املدعو : مزرعة 

آيت عثمان ايت احمامة.

مساحته : 90 آ 09س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 30431 - 42؛

شرقا : رسم عقاري رقم 21379 - 42؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 30436 - 42 ؛

غربا : طريق رقم 13؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 414 ص 470كناش االمالك رقم 64 

بتاريخ 13 اغسطس 2012

 52 242كناش االمالك  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

بتاريخ 15 يناير 2004

كناش   186 ص   221 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

االمالك رقم 52 بتاريخ 31 دجنبر 2003

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

حلسن اليعقوب.    

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141792 - 44
تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020

طالب التحفيظ : زروال بوشعيب بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أوالد عباد".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "أوالد عباد".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار الديور جماعة وقيادة مطران إقليم سيدي بنور.

مساحته : 66 ار 41 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق

شرقا : طريق عمومية

جنوبا : زهرة اللواط

غربا : طريق عمومية 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ 28 نوفمبر 2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 10 مارس 2020 على الساعة 13 و00 دقيقة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

مصطفى بومهدي.    

 

محافظة عني الشق

مطلب رقم 1017 - 47

تاريخ االيداع : 09 يناير 2020

طالبة التحفيظ : مندوبية أمالك الدولة -امللك اخلاص- 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 3410 حضري 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : 3410 حضري

نوعه : مسلك طرقي قدمي 

موقعه : الدار البيضاء عني الشق حي اإلنارة 

مساحته : 

القطعة االولى : 02 أر 28 س تقريبا.

القطعة الثانية : 13 أر 61 س تقريبا.

القطعة الثالثة : 05 أر 92 س تقريبا.

القطعة الرابعة : 15 أر 17 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 11885 س، 

شرقا : شارع الداخلة، الرسم العقاري 33894 س

جنوبا : الرسم العقاري 33894 س،

غربا : طريق تدارت،

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : 

الدولة مؤرخ  اصل امللك.مستخرج من كناش محتويات أمالك 

في 06 ديسمبر 2019

على   2020 مارس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  احملدد  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 1018 - 47

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020

طالب التحفيظ : 

-عبد الواحد جدوي بنسبة 2/5

-عائشة جدوي بنسبة 1/5
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-عزيزة جدوي بنسبة 1/5

-نعيمة جدوي بنسبة 1/5

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارض بوطويل 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بوطويل 

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : الدار البيضاء عني الشق سيدي مسعود . 

مساحته : 4ار 51 س،

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 59738 س، 

شرقا : الرسم العقاري 82484 - 47

جنوبا : الرسم العقاري 12852 - 47،

غربا : الرسم العقاري 16221 - 63،

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : الشيء.

اصل امللك.

-شهادة إدارية عدد 4/2018 مؤرخة في 25 يونيو 2018،

-رسم ملكية مضمن بعدد 58 كناش 170 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 

املوافق 21 ربيع االول 1441 ،

-رسم وكالة مفوضة عدلي مضمن بعدد 213 كناش 114 مؤرخ في11 

اكتوبر 2019 املوافق12 صفر 1441،

على   2020 مارس   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  احملدد  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالبيضاء- عني الشق.

محمد اخللطي.    

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » بورطمة «

مطلب رقم 866 هـ الذي أدرج مطلب حتفيظه باجلريدة

الرسمية عدد 5643 املؤرخة في 30 يونيو 2008

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 10 يناير 2020. فان مسطرة حتفيظ

امللك املسمى " بورطمة " مطلب حتفيظ رقم 866 هـ الواقع بقطاع 

الضم املسمى" هضاب 2 – املنطقة اجلنوبية". تتابع من االن فصاعدا 

في اسم السادة والسيدات : 

1 - حدهوم بنت امحمد بنسبة 51/704

2 - مهاني الشماخي بنسبة 56/704

3 - عبدالسالم الشماخي بنسبة 168/704

4 - احلبيب الشماخي بنسبة 112/704

5 - عائشة الشماخي بنسبة 56/704

6 - عالل الشماخي بنسبة 112/704

7 - رحمة الشماخي بنسبة 37/704

8 - فاطنة الشماخي بنسبة 56/704

9 - محمد اجملدوبي – جياد اجملدوبي – لطيفة اجملدوبي – خديجة اجملدوبي 

فاطمة   – اجملدوبي  – عبدالرحمان  اجملدوبي  أحمد   – اجملدوبي  إحسان   –

اجملدوبي بنسبة 56/704 وذلك بناء على األحكام القضائية التالية : 

- حكم ابتدائي مؤرخ في 08 فبراير 2017 عدد 5 - 17 حتفيظ

- شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 24 ديسمبر 2018

- رسم شراء مؤرخ في 23 يناير 2002

- رسم شراء مؤرخ في 30 يناير 2002.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق أربعاء الغرب.

املقوم محمد.    

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18705 - 53

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد املراقي بن بزوح .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلرشة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلرشة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد علي بن محمد .

مساحته : 95 آر 55 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : ورثة العلجة ؛

شرقا : الراقي محمد ؛

جنوبا : مطلب رقم 616 - 53 ؛

غربا : املراقي محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 268 صحيفة 200 

كناش األمالك عدد 88 بتاريخ 13 ماي 2008.

- رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 60 صحيفة 24 

كناش اخملتلفة عدد 37 بتاريخ 20 ماي 2008.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 

114 كناش عدد 70 بتاريخ 23 أبريل 2008.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 20 يونيو 2008.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 08 يونيو 2009.

االمضاء  مصحح  باملوافقة  اشهاد  مضمنه  التاريخ  ثابت  محرر   -

بتاريخ 23 ديسمبر 2019.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 31 مارس 2009.
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- صورة شمسية لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 06 ماي 2009.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 09 مارس 2020 على الساعة الثانية زواال .

مطلب رقم 18706 - 53

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة(حلسن اخلطابي بن محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض نسنيسة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض نسنيسة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار املاوقة .

مساحته : 01 هك 13 آر 04 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري رقم 56630 - 53 ؛

شرقا : بوياري محمد و الرسم العقاري رقم 44827 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 54316 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 2266/د ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 424 صحيفة 317 

كناش األمالك عدد 101 بتاريخ 02 أغسطس 2011.

 436 600 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 98 بتاريخ 16 أغسطس 2011.

- صورة شمسية لشهادة نفي الصبغة اجلماعية عن العقار مؤرخة 

في 18 يوليو 2011.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18707 - 53

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة(حلسن اخلطابي بن محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض نسنيسة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض نسنيسة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار املاوقة .

مساحته : 38 آر 80 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري رقم 54316 - 53 ؛

شرقا : محسن عبد العزيز و ورثة محمد بن الفضيل ؛

جنوبا : ممر عرضه 5 امتار ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 2266/د ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي من الضغط املتوسط.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 424 صحيفة 317 

كناش األمالك عدد 101 بتاريخ 02 أغسطس 2011.

 436 600 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 98 بتاريخ 16 أغسطس 2011.

- صورة شمسية لشهادة نفي الصبغة اجلماعية عن العقار عدد 920 

مؤرخة في 18 يوليو 2011.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 18708 - 53

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة(حلسن اخلطابي بن محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض رمل . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض رمل .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار املاوقة .

مساحته : 49 آر 09 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري رقم 115311 - 53 و اخلطابي عبد السالم ؛

شرقا : اخلطابي صفية ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 57435 - 53 ؛

غربا : طريق عرضها 20 متر ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 424 صحيفة 317 

كناش األمالك عدد 101 بتاريخ 02 أغسطس 2011.

 436 600 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 98 بتاريخ 16 أغسطس 2011.

- صورة شمسية لشهادة نفي الصبغة اجلماعية عن العقار عدد 917 

مؤرخة في 18 يوليو 2011.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 18709 - 53

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة(طارق ريبي بن بنقاسم .

االسم الذي كان يعرف به امللك : فدان عبد اهلل . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان عبد اهلل .

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و بئر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد عبو دوار النيام .

مساحته : 01 هك 75 آر 27 س تقريبا.

حدوده :  
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شماال : ورثة فتوح حلسن و مطلب رقم 15213 - 53 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 102568 - 53 و ممر عرضه 20 متر ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 102568 - 53 ؛

غربا : ورثة محجوبة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 203 صحيفة 304 

كناش األمالك عدد 151 بتاريخ 09 سبتمبر 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 14 مؤرخة في 27 يونيو 2019.

- جدول املساحات املبنية مؤرخ في 27 سبتمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

    فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 18202 - 54

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - محمد التمصوري بن ادريس على الشياع بنسبة 14/16؛

2 - عائشة تهبوش بنت اخلمار على الشياع بنسبة 1/16؛

3 - كنزة الزراد بنت عبدالسالم على الشياع بنسبة 1/16؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية املشيط".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية املشيط".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى، احملل 

املدعو مزارع دوار املراقيم.

مساحته : 80 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : السهب؛ 

شرقا : السهب؛ 

جنوبا : ورثة اكريكر ادريس؛

غربا : ورثة اكريكر ادريس؛ ورثة اوالد عمرو.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 1986؛

2 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 11 مارس 1993؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 06 يناير 2020؛

4 - محضر تنفيد مؤرخ في 23 فبراير 2001؛

5 - حكم ابتدائي مؤرخ في 18 يناير 1996؛

6 - قرار استئنافي قرار رقم 359 بتاريخ 24 نوفمبر 1999

7 - عقد وكالة مؤرخ في 28 نوفمبر 2010؛

8 - رسم إراثة عدلي بتاريخ 14 يناير 1993؛ 

9 - شهادة عدم الطعن مؤرخة في بالنقض مؤرخة في 23 ديسمبر 2019.

12 مارس  : يوم اخلميس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18203 - 54

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - محمد التمصوري بن ادريس على الشياع بنسبة 14/16؛

2 - عائشة تهبوش بنت اخلمار على الشياع بنسبة 1/16؛

3 - كنزة الزراد بنت عبدالسالم على الشياع بنسبة 1/16؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حجرة البقيرة وحيط ابجيج".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جوار السكن".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى، احملل 

املدعو مزارع دوار املراقيم.

مساحته : 02 هـ 50 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : اكدم؛ 

شرقا : طالب التحفيظ؛ بنعيسى بن بوشتى بن اخلمار؛ورثة عبداهلل 

بن بوشتى؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : طالب التحفيظ ؛ بنعيسى بن بوشتى بن اخلمار.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 1986؛

2 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 11 مارس 1993؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 06 يناير 2020؛

4 - محضر تنفيد مؤرخ في 23 فبراير 2001؛

5 - حكم ابتدائي مؤرخ في 18 يناير 1996؛

6 -قراراستئنافي قرار رقم 359 بتاريخ 24 نوفمبر 1999

7 - عقد وكالة مؤرخ في 28 نوفمبر 2010؛

8 - رسم إراثة عدلي بتاريخ 14 يناير 1993؛ 

9 - شهادة عدم الطعن مؤرخة في بالنقض مؤرخة في 23 ديسمبر 2019.

12 مارس  : يوم اخلميس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا. 
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مطلب رقم 18204 - 54

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد فريد شواط بن بوشتى.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشوامة".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، دوار اوالد املكي.

مساحته : 01 هـ 60 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة قاسم؛ 

شرقا : الشحمي احمد؛ 

جنوبا : السنوسي عبداهلل؛

غربا : امحمد بن املكي؛ واد؛ محمد السنوسي.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 يوليو 2007؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يونيو 2002؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 05 ديسمبر 2019.

مارس   13 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " طالقة احلجام "

مطلب رقم 6077 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 728 املؤرخة في 12 ديسمبر 2012 

مسطرة  فإن   .2019 نوفمبر   28 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " طالقة احلجام " املطلب رقم 54-6077، الكائن 

وناي،  بني  دوار  اخملفي،  سيدي  جماعة  غفساي،  دائرة  تاونات،  بإقليم 

تتابع من اآلن فصاعداً باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 

06 آ 31 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ 

وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى " مقبرة 

سيدي اجلياللي " مطلب رقم 6967 - 54 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 994 

املؤرخة في 17 يناير 2018 

مسطرة  فإن   .2019 نوفمبر   28 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

املطلب  موضوع   " اجلياللي  سيدي  مقبرة   " املسمى  امللك  حتفيظ 

كالز جماعة  غفساي،  دائرة  تاونات،  بإقليم  الكائن   ،54  -  6967 رقم 

التي أظهرها التصميم  باملساحة  دوار بوليد، تتابع من اآلن فصاعداً 

العقاري وهي 41 آ 48 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب 

التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

يوسف بوكنيفي.    

 

محافظة إنزكان 

مطلب رقم 21034 - 60 

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : حافظ رفيق بن محمد 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : حافظ رفيق.

نوع امللك : أرض عارية

موقعه : دوار التمسية ، جماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 69 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : محمد اورو ؛

شـرقا : طريق؛

جنـوبا : احلسن هشام؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 يناير 2018.

- نسخة طبق االصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 01 سبتمبر 1999.

شهادة اثبات الهوية املوحدة بتاريخ 04 نوفمبر 2019

شهادة ادراية مؤرخة في 21 فبراير 2018

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 مارس 2020 الساعة 10 صباحا .

مطلب رقم 21035 - 60

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : 

- السعدية اشباطا ،

- محمد زوهري مناصفة بينهما.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : النور.

نوع امللك : أرض عارية

موقعه : اجلماعة القروية متسية، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : ايت بوشتى يحيى؛

شـرقا : يونس شباطا؛
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جنـوبا : طريق؛

غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم بيع عرفي مؤرخ في 22 أغسطس 2013

-صورة شمسية طبق االصل لعقد استمرار عدلي مؤرخ في 26 مارس 1993

-نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 16 مارس 2015

-وكالة عرفية مؤرخة في 23 أغسطس 2019 .

-تصميم موقعي للملك 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت مارس 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21036 - 60

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : زهير عبداهلل بن عبدالقادر 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اخلير.

نوع امللك : أرض عارية

موقعه : فوق اجلرف، اجلماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 75 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طريق ؛

شـرقا : رقية؛

جنـوبا : الشجع عبدالرحمان؛

غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 يوليو 2009

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 18 أغسطس 2002

شهادة عدم التجزئة مؤرخ في 27 أكتوبر 2009

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 09 مارس 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21037 - 60

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : اكشار احمد بن صالح

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار البركة.

نوع امللك : بناية من سفلي وطابق علوي 

موقعه : دوار العرب ، جماعة ايت ملول ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : فاطنة الطاهر ؛

شـرقا : بوهوش؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : ملك الغير ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2018

رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2003

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 09 مارس 2020 الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 21038 - 60

تاريخ االيداع : 08 يناير 2020

طالب التحفيظ : العبدوسي احلسني

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : مليكة

نوع امللك : بناية من سفلي وطابقني علويني 

أيت  إنزكان  عمـالة  التمسية  جماعة  الشيخ،  بن  دار  دوار   : موقعه 

ملول.

مساحته : 85 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : سعيد ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : فاطمة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم بيع عرفي مؤرخ في 15 مارس 2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 10 مارس 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21039 - 60

تاريخ االيداع : 08 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمد بنان بن ابراهيم

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : محمد بنان.

نوع امللك : ارض عارية 

موقعه : حي اجلرف ، جماعة انزكان ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : احمد بنان ؛

شـرقا : الزنقة؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : عائشة اويسار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم تسليم عرفي مؤرخ في 10 يونيو 2016

- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 أبريل 2006
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- تسليم عرفي مؤرخ في 19 يوليو 1977

وكالة عرفية بتاريخ 12 ماي 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 10 مارس 2020 الساعة 12 صباحا.

مطلب رقم 21040 - 60

تاريخ االيداع : 08 يناير 2020

طالب التحفيظ : مروش احلافظ بن ابراهيم

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك حفيظ

نوع امللك : ارض عارية 

موقعه : دوار التمسية ، جماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 03 آر 24 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : البعمراني احلسني ؛

شـرقا : يامنة ابعمران؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم تسليم عرفي مؤرخ في 29 سبتمبر 2010

شهدة ادارية مؤرخ في 02 مارس 2011

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 10 مارس 2020 الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 21041 - 60

تاريخ االيداع : 09 يناير 2020

طالبة التحفيظ : السعدية الباز بنت ابراهيم

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : الباز.

نوع امللك : بناية من سفلي 

موقعه : ، جماعة القليعة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : صويلح احلسن ؛

شـرقا : عبداملولى وغزالن؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : صويلح نعيمة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم شراء عرفي مؤرخ في 21 أبريل 2003

عقد تسليم عرفي مؤرخ في 02 ماي 2003

عقد بيع عرفي مؤرخ في 03 أبريل 2003.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 مارس 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21042 - 60

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020

طالب التحفيظ : علي الغاوي بن احلسن

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الغاوي.

نوع امللك : ارض عارية 

موقعه : دوار اكي ازوران، تراست جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : ادريس زعيطيط ؛

شـرقا : ورثة موالي ابراهيم زعيطيط؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-نسخة عقد بيع عرفي مؤرخ في 01 أكتوبر 2002

اذن اداري مؤرخ في 31 ديسمبر 2019

عقد بيع عقار مؤرخ في 28 مارس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 16 مارس 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21043 - 60

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبدالكرمي باكا بن عبداهلل

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : باكا

نوع امللك : ارض عارية 

موقعه : حي تراست، جماعة انزكان ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 00 آر 70 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الضوبون عبدالرحيم ؛

شـرقا : اخلضاري خديجة؛

جنـوبا : رب امللك؛

غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 يوليو 1993

اذن اداري 313 مؤرخ في 25 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 16 مارس 2020 الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 21044 - 60

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمد اد بوسعيد بن ابراهيم

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : اد بوسعيد.

نوع امللك : ارض عارية 

موقعه : قصبة الطاهر بلوك 01 رقم 01 ، جماعة ايت ملول ، عمـالة 

إنزكان أيت ملول.

مساحته : 00 آر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : رقية عابدي؛

جنـوبا : فارس اجلراري؛
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غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

- عقد بيع عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2016

شهادة ادارية 126 مؤرخ في 07 ماي 2018

رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 أكتوبر 2014

عقد بيع عرفي مؤرخ في 29 أبريل 2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 16 مارس 2020 الساعة 10 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

عبد احلليم فتح اهلل.   

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25451 - 61

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : محمد بن عمر املدغري بن عبد العالي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املدغري"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة؛ العوامة، احملل املدعو " املرينة"؛

مساحته : 03 آر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلضوري، 

شرقا : ورثة احلضوري؛

جنوبا : ورثة احلضوري؛

غربـا : طريق من 30 متر؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 يناير 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يناير 2019؛

3 - رسم وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 01 مارس 2016؛

 09 في  مؤرخ  عدلي  متخلف  إحصاء  ملوجب  شمسية  صورة   -  4

سبتمبر 2009؛

الساعة  على   2020 مارس   03 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25452 - 61

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : رشيد رشادي بن أحمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رشادي"؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق علوي؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، حي بوشتى؛ احملل املدعو " زنقة 17 رقم 11"؛

مساحته : 00 هــ 00 آر 50 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مفضل شهبون، 

شرقا : أهديدي محمد؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : عبد السالم الريفي؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - وكالة خاصة بتحفيظ منزل عرفية مصادق على صحة إمضائها 

في 18 ديسمبر 2019؛

2 - محضر إرساء باملزاد العلني مؤرخ في 24 فبراير 2017؛

3 - صورة شمسية لوكالة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 

31 أغسطس 2016؛

4 - صورة شمسية لدفتر التحمالت مؤرخ في 19 سبتمبر 2016؛

5 - رسم موجب ببناء عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2008؛

6 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 أكتوبر 2007؛

7 - رسم موجب بإراثة عدلي مؤرخ في 02 مارس 2007؛

8 - رسم موجب بإراثة عدلي مؤرخ في 22 أغسطس 2006؛

9 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 نوفمبر 1997؛

الساعة  على   2020 مارس   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25453 - 61

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020؛

طالبة التحفيظ : حرية الفقيهي بنت عبد اهلل؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفقيهي"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، دوار سيدي قنقوش؛ احملل املدعو " اتاشة"؛

مساحته : 00 هــ 02 آر 65 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : أحمد اللنجري، 

شرقا : فاطمة العاقل؛

جنوبا : طريق من 4 أمتار؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 53814 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - شهادة إدارية للتحفيظ مؤرخة في 28 نوفمبر 2019؛

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 14 مارس 2019؛

3 - صورة شمسية لرسم مقاسمة بنظائر عدلي مؤرخ في 18 يوليو 2011؛

4 - نسخة من رسم وكالة عامة عدلي مؤرخ في 17 يناير 2011؛

الساعة  على   2020 مارس   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 25454 - 61

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020؛

طالبا التحفيظ : 

1 - نبيل املغربي بن محمد بنسبة 1/2؛

2 - منير املغربي بن محمد بنسبة 1/2؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املغربي"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية اجوامعة، 

مدشر اعزيب ابرارق؛ احملل املدعو " العني"؛

مساحته : 00 هــ 03 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق، 

شرقا : طريق؛

جنوبا : العربي الزيدي؛

غربـا : فاطمة الزيدي؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2019؛

2 - طلب معلومات من الوكالة احلضرية لطنجة مؤرخ في 04 نوفمبر 2019؛

3 - وكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 26 سبتمبر 2019؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 نوفمبر 2017؛

5 - نسخة لرسم موجب ثبوت اختصاص عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2014؛

6 - نسخة لرسم موجب متخلف عدلي مؤرخ في 02 مارس 2013؛

الساعة  على   2020 مارس   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25455 - 61

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : مصطفى امعوش بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض احلرطيط"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسمني"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

بحرايني؛احرارين، احملل املدعو " بير حرطيط"؛

مساحته : 00 هــ 80 آر 48 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 50664/06، 

شرقا : طريق؛

جنوبا : ورثة بن حلسن أجنر؛

غربـا : مطلب التحفيظ رقم 2938 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 16 يناير 2019؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 27 ديسمبر 2018؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر 2018؛
4 - تصريح نائب اجلماعة الساللية مؤرخ في 10 ديسمبر 2018؛

5 - رسم موجب إصالح مساحة و استمرار امللك عدلي مؤرخ في 02 
أكتوبر 2018؛

 10 في  مؤرخ  عدلي  بنظائر  علمية  إراثة  لرسم  - صورة شمسية   6
مارس 2011؛

7 - صورة شمسية لنسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2007؛
8 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 يونيو 1979؛

الساعة  على   2020 مارس   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25456 - 61
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020؛

طالبا التحفيظ : 
1 - يوسف الدرعي بن علي بنسبة 1/2؛

2 - ربيعة بنعبد الرحمن بنت اخملتار بنسبة1/2؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرحمة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، العوامة، احملل املدعو " الوداية"؛
مساحته : 00 هــ 02 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : جمال محمدي و محمد احلسن اجملدوب، 

شرقا : طريق من 4 أمتار؛
جنوبا : طريق عمومية؛
غربـا : محمد اجلمالوي؛

احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

1 - تصريح عرفي مصادق على صحة إمضائه في 03 يناير 2020؛
2 - رسم موجب ملكية عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 2019؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 15 مارس 2019؛
الساعة  على   2020 مارس   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25457 - 61
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : عمر مورو بن حمادي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية الرهراه"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مورو 1"؛
نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية البحراويني
فدان شابو، احملل املدعو " كدية الرهراه"؛

مساحته : 00 هــ 31 آر 65 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : طريق من 4 أمتار، 
شرقا : عبد السالم أبضالس؛

جنوبا : طريق عمومية؛
غربـا : ورثة العباوي؛
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احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2018؛
2 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2018؛

3 - نسخة من رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 12 يناير 2007؛
الساعة  على   2020 مارس   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية و النصف بعد الزوال.

مطلب رقم 25458 - 61
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020؛

طالبا التحفيظ : 
1 - عمر مورو بن حمادي بنسبة 1/2؛

2 - جناة أبضالس بنسبة 1/2؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدرشيش الهبطية"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مورو 2"؛
نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 
مدشر عني عنصر، احملل املدعو " الدرشيش الهبطية "؛

مساحته : 01 هــ 19 آر 92 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : ورثة الدامون، 
شرقا : عبد السالم الريفي؛

جنوبا : العلمي احلداد؛
غربـا : خندق؛

احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 أبريل 2018؛
2 - رسم ضبط مساحة عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2018؛
3 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 05 مارس 2018؛

4 - نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2011؛
5 - نسخة من رسم موجب إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 16 أبريل 2008؛

الساعة  على   2020 مارس   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25459 - 61
تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : توفيق حجاج جوايد بن الصادق؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العنيصر"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العنيصر"؛
نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي؛ 

قصر  القروية  اجلماعة  أجنرة،  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 
اجملاز، مزارع مدشر ظهر اخلروب، احملل املدعو " العنيصر "؛

مساحته : 00 هــ 05 آر 90 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية، 
شرقا : أحمد الفرشم؛

جنوبا : مصطفى، عزيزة و رحمة لقبهم حجاج جوايد؛
غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - رسم مقاسمة بنظائر عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2014؛

2 - رسم إراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 09 فبراير 2014؛
3 - رسم إقرار مبتخلف هالكني عدلي مؤرخ في 09 فبراير 2014؛

4 - رسم تنازل عن واجب عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2008؛
5 - رسم إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2008؛

6 - رسم موجب بعقد اإلراثة عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2008؛
الساعة  على   2020 مارس   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة الزوال.

مطلب رقم 25460 - 61
تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : محمد اخلراز بن محمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شكري 2"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة؛ أحرارين ؛
مساحته : 00 هــ 12 آر 73 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 44953 - 61، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 2476 - 61؛
جنوبا : طريق؛

غربـا : عبد السالم صفيق؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - تصريح بالضياع مصادق على صحة إمضائه في 12 ديسمبر 2019؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 مارس 2004؛
3 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2003؛
4 - نسخة من رسم موجب إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2003؛

الساعة  على   2020 مارس   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25461 - 61
تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمان فارس بن عبد القادر؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فنكة احمللى"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " واحة اخليرات"؛
نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي و طابق أول؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية أصيلة، 
حي بوكنون، احملل املدعو " فنكة احمللى"؛

مساحته : 00 هــ 03 آر 11 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : طريق من 5 أمتار، 
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24959 - 61؛

جنوبا : محمد اإلدريسي؛
غربـا : طريق من 06 أمتار؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يونيو 2019؛



عدد 1099 - 26 جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020(616

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2017؛
واإلستئناف  بالتعرض  الطعن  بعدم  لشهادة  شمسية  صورة   -  3

مؤرخة في 08 مارس 2013؛
4 - صورة شمسية حملضر تنفيذ مؤرخ في 22 أغسطس 2013؛

5 - صورة شمسية حلكم ابتدائي مؤرخ في 13 نوفمبر 2012؛
6 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 18 مارس 2012؛

7 - صورة شمسية لرسم استخراج حظ من مقاسمة عدلي مؤرخ 
في فاحت ديسمبر 1994؛

8 - صورة شمسية لرسم تصليح املساحات و احلدود عدلي مؤرخ في 
28 يوليو 1994؛

9 - صورة شمسية لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 1993؛
الساعة  على   2020 مارس   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 25462 - 61
تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020؛

طالبة التحفيظ : سمية احلسني بنت عبد اهلل؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلسني"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

دوار عني زيتونة؛ 
مساحته : 00 هــ 06 آر 36 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : وائل تسافت، 

شرقا : املهدي بنمولود؛
جنوبا : طريق؛
غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 01 أبريل 2019؛
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يوليو 2017؛

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 أبريل 2007؛
4 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 15 يونيو 1997؛

5 - نسخة من رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 15 يونيو 1997؛
الساعة  على   2020 مارس   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25463 - 61
تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020؛

طالبة التحفيظ : فطوش العمراني بنت عبد السالم؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العمراني"؛

نوعه : أرض عارية بها بناية من سرداب و سفلي؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، سيدي قنقوش؛ 
مساحته : 00 هــ 08 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 53351 - 61، 

شرقا : خندق؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 25421 - 61؛
غربـا : الطريق الوطنية رقم 16؛

احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019؛
2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2011؛

3 - رسم تسليم عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 1998؛
الساعة  على   2020 مارس   09 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25464 - 61
تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020؛

طالبو التحفيظ : 
1 - جمال الدين الشريكي بن عبد القادر؛

2 - أحمد الشريكي بن عبد القادر؛
3 - كرمية الشريكي بنت عبد القادر؛

4 - فاطمة الشرقاوي بنت مغيث؛
5 - هشام الشريكي بن عبد القادر؛

6 - سمية الشريكي بنت عبد القادر؛
7 - هدى الشريكي بنت عبد القادر؛ على الشياع فيما بينهم حسب 

الفريضة الشرعية للزوجة الثمن و للذكر مثل حظ األنثيني؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشريكي"؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابقني؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية أصيلة، 

حي موريطانيا، زنقة رقم 17 ؛ 
مساحته : 00 هــ 00 آر 99 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : زنقة الياسمني من 6 أمتار، 

شرقا : فيصل بوغالب؛
جنوبا : إدريس الشرقي؛

غربـا : عبد السالم بوفلجة؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2019؛

2 - تصريح بالضياع مؤرخ في 11 أكتوبر 2019؛
3 - نسخة من رسم إحصاء عدلي مؤرخ في 19 أبريل 1979؛

الساعة  على   2020 مارس   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25465 - 61
تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : نور الدين الوهابي بن احمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الوهابي"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، مدشر الزهارة؛ 
مساحته : 00 هــ 05 آر 73 س تقريبا؛

اجملاورون : 
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شماال : خندق، 
شرقا : الرسم العقاري رقم 59892 - 61؛

جنوبا : طريق عرضها 5 أمتار؛
غربـا : رسم عقاري عدد 55640 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019؛
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 أغسطس 1997؛

الساعة  على   2020 مارس   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25466 - 61
تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020؛

طالبة التحفيظ : فاطمة الفاللي بنت املفضل؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السقاية"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السقاية"؛
: أرض بها بناية من سفلي و ثالثة طوابق علوية كل طابق به  نوعه 

منزل و مرفق بالسطح؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية أصيلة، 

احملل املدعو " السقاية"؛ 
مساحته : 00 هــ 01 آر 38 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : رحمة بنت احلاج شعيب، 

شرقا : رحمة بنت احلاج شعيب؛
جنوبا : رحمة بنت احلاج شعيب؛

غربـا : ممر من 3 أمتار؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - وكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 25 نوفمبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 مارس 2006؛
3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 مارس 1980؛

4 - عقد بيع عرفي مصادق على صحة إمضائه في 28 يناير 1994؛
5 - رخصة بناء رقم 313 مؤرخة في 15 ديسمبر 1987؛

الساعة  على   2020 مارس   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 25467 - 61
تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الدولة – الزينات 84"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية الزينات؛ 

مساحته : 00 هــ 00 آر 20 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 19768 - 61، 
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 13846 - 61؛
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 24513 - 61؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 50564 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 02 يناير 2020؛
الساعة  على   2020 مارس   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة و النصف بعد الزوال.

مطلب رقم 25468 - 61
تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الدولة – الزينات 76"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية الزينات؛ 

مساحته : 00 هــ 38 آر 79 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : القطعة رقم 762، 
شرقا : القطعة رقم 789؛
جنوبا : القطعة رقم 760؛
غربـا : القطعة رقم 763؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 02 يناير 2020؛

الساعة  على   2020 مارس   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثانية عشرة زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الشنتوف "
مطلب رقم 25317 - 61 و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1089 مؤرخة في 13 نوفمبر 2019
. موضوع مطلب   " الشنتوف   " املسمى  امللك  فإن مسطرة حتفيظ 
التحفيظ رقم : 25317 - 61، الواقع بعمالة طنجة أصيلة، اجلماعة 
القروية أحد الغربية، دار السيد، احملل املدعو " محطة السكنى"، تتابع 
من اآلن فصاعدا في اسم السيد محمد ابن بشير بن عبد السالم؛ و 
الوثائق السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ  الكل استنادا الى 

املذكور أعاله و كذا : 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2019.

2 - صورة شمسية لوكالة عدلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الشنتوف 1"
مطلب رقم 25318 - 61 و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1089 مؤرخة في 13 نوفمبر 2019
1". موضوع مطلب  الشنتوف   " املسمى  امللك  فإن مسطرة حتفيظ 
اجلماعة  أصيلة،  طنجة  بعمالة  الواقع   ،61  -  25318 رقم  التحفيظ 
القروية أحد الغربية، دار السيد، احملل املدعو " عني الشرريف"، تتابع 
من اآلن فصاعدا في اسم السيد محمد ابن بشير بن عبد السالم؛ و 
الوثائق السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ  الكل استنادا الى 

املذكور أعاله و كذا : 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2019.
2 - رسم وكالة عدلية مؤرخ في 28 نوفمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.
عبد احلي السباعي.   
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محافظة احلي احلسني - الدار البيضاء

مطلب رقم 130 - 64

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : السادة : 

1( فاطمة أشكوري بنسبة 264 - 2112.

2( السيدة فتيحة نحية بنسبة 203 - 2112.

3( رمي نحية بنسبة 203 - 2112.

4( عبدالصمد نحية بنسبة 406 - 2112.

5( خالد نحية بنسبة 406 - 2112.

6( أسامة نحية بنسبة 406 - 2112.

7( عبدالصادق عكوشي بنسبة 168 - 2112.

8( متابر محمد بنسبة 56 - 2112.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد محمد بن باخلير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نحية محمد بن فاحت 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني ، حي سيدي اخلدير.

مساحته : 59 سنتيار تقريبا.

حـدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 1020 - 33؛

شرقا : مليجي محمد؛

جنوبا : زنقة 12؛

غربـا : بوطويل عالل.

احلقوق العينية : الشيء.

أصـل امللك : 

1( عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 يوليو 1958؛

2( صورة شمسية مصادق عليها لعقد بيع عرفي مؤرخ في 06 يونيو 1977؛

3( رسم إراثة عدلي مؤرخ في 19 رجب 1431 موافق فاحت يونيو 2010؛

موافق   1441 الثاني  ربيع   13 في  مؤرخ  عدلي  مناسخة  رسم   )5

10 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة 9 و30 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلي احلسني - الدار البيضاء

عبدالصمـد البحاري   

محافظة احلوز

مطلب رقم 12775 - 65

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني ايت افقير بن عبد الكرمي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البوار" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " البوار". 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم احلوز، دائرة ايت اورير، جماعة اغمات، احملل املدعو تكاديرت.

مساحته املصرح بها : 03 هك 37 آر 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اكيش محمد . 

شرقا : ورثة علي بن همو.

جنوبا : بن قدور .

غربا : ورثة ايت قدور .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 354 صحيفة 406 كناش 

األمالك رقم 264 بتاريخ 11 ماي 2018 توثيق مراكش. 

تاريخ التحديد : 04 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 12776 - 65

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - السيد محمد كبصي بن احمد

الشياع  على  شركاء  بصفتها  جواد  بنت  بنحدو  رجاء  السيدة   -  2

مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تزي العسري" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " عرصة نور رمي". 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة وقيادة اوريكة، دوار تفنتان 

فرقة دير امسني.

مساحته املصرح بها : 01 هك 25 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : إبراهيم بوملان . 

شرقا : أحمد بن احلاج كولوس.

جنوبا : احلسني بن صالح .

غربا : طريق عمومية .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 379 صحيفة 327 كناش األمالك رقم 

296 بتاريخ 09 ديسمبر 2019 توثيق مراكش. 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 03 مارس 2006 ، مسجل مبراكش بتاريخ 

09 مارس 2006.

تاريخ التحديد : 04 مارس 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 12777 - 65

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة القباج بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار نعيمة" 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تكمي". 

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي وطابق اول وسطح . 

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة حتناوت.

مساحته املصرح بها : 00 هك 01 آر 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 5 امتار . 

شرقا : الروحي محمد.

جنوبا : طريق عرضها 5 امتار .

غربا : الكريت عبد الرحيم .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

بتاريخ  1991 مسجل مبراكش  - عقد بيع عرفي مؤرخ في فاحت يوليو 

06 أغسطس 1991. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 05 يناير 2016 .

- شهادة إدارية عدد 10 - ج.ت - م.ت مؤرخة في 12 مارس 2013.

تاريخ التحديد : 09 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 12778 - 65

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة ايوبي فاطمة بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حي السوق". 

نوعه : أرض بها منزل من سفلي وطابق وسطح . 

موقعه : إقليم احلوز، بلدية وباشوية ايت اورير فرقة ايت سليم دوار السوق.

مساحته املصرح بها : 00 هك 01 آر 12 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9530 - م . 

شرقا : سعيد الدبار .

جنوبا : زنقة عرضها 5 امتار .

غربا : عبد احلي بن الهاشمي .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 70 صحيفة 67 كناش رقم 4 بتاريخ 

14 يونيو 2006 توثيق ايت اورير. 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 198 صحيفة 188 كناش رقم 2 بتاريخ 

07 نوفمبر 2005 توثيق ايت اورير. 

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 2696 بتاريخ 19 نوفمبر توثيق مراكش. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 17 ماي 2006 .

تاريخ التحديد : 09 مارس 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 12779 - 65

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد سعيد امنبهي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القصبات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار سعيد". 

نوعه : دار للسكن من طابق سفلي وعلوي . 

موقعه : إقليم احلوز، دائرة وبلدية حتناوت حي سيدي محمد اوفارس.

مساحته املصرح بها : 00 هك 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حوسة امنبهي . 

شرقا : ساقية تاوريكت .

جنوبا : حوسة منبهي .

غربا : حوسة منبهي .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1829 بتاريخ 14 ماي 1992 توثيق مراكش. 

- صورة شمسية لرسم استمرار عدلي ضمن بعدد 507 صحيفة 489 

كناش ل رقم 84 بتاريخ 7 جمادى الثانية 1397 توثيق مراكش. 

- شهادة إدارية رقم 12 - ج.ح.ت - م.ت مؤرخة في 31 ديسمبر 2019. 

تاريخ التحديد : 10 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 12780 - 65

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد امنبهي بن حوسة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القصبات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار محمد". 

نوعه : أرض عارية بها في جزء منها بناء من سفلي . 

موقعه : إقليم احلوز، دائرة وبلدية حتناوت حي سيدي محمد اوفارس.

مساحته املصرح بها : 00 هك 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حوسة منبهي بن محمد . 

شرقا : ساقية تاوريكت .

جنوبا : سعيد بن محماد .

غربا : حوسة منبهي .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1830 بتاريخ 14 ماي 1992 توثيق مراكش. 

- صورة شمسية لرسم استمرار عدلي ضمن بعدد 507 صحيفة 489 

كناش ل رقم 84 بتاريخ 7 جمادى الثانية 1397 توثيق مراكش. 

- شهادة إدارية رقم 14 - ج.ح.ت - م.ت مؤرخة في 31 ديسمبر 2019. 

تاريخ التحديد : 10 مارس 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
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مطلب رقم 12781 - 65

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد رشيد امنبهي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القصبات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار رشيد". 

نوعه : دار للسكن من طابق سفلي وعلوي . 

موقعه : إقليم احلوز، دائرة وبلدية حتناوت حي سيدي محمد اوفارس.

مساحته املصرح بها : 00 هك 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محماد امنبهي . 

شرقا : ساقية تاوريكت .

جنوبا : سعيد امنبهي .

غربا : احلاج احلسني املنبهي بن احمد .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1396 بتاريخ 6 يوليو 1994 توثيق مراكش. 

بتاريخ  1830 عدد  حتت  حفظ  عدلي  شراء  لرسم  شمسية  صورة   -

14 ماي 1992 توثيق مراكش. 

- صورة شمسية لرسم استمرار عدلي ضمن بعدد 507 صحيفة 489 

كناش ل رقم 84 توثيق مراكش. 

- شهادة إدارية رقم 13 - ج.ح.ت - م.ت مؤرخة في 31 ديسمبر 2019. 

تاريخ التحديد : 10 مارس 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 12782 - 65

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

احباس مكة  النائب عن  احلوز  اوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

اخر  انقراض  بعد  احلبس  من  النهائية  املستفيدة  بصفتها  املكرمة 

احملبس لهم املوجودين و الذين سيوجدون و هم فيصل بن عمر و من 

سيوجدون من الذكور دون االناث و من سيوجد من الذكور دون االناث 

من صلب ولده املصطفى و من سوجد من الذكور دون االناث من صلب 

ولده محمد وعلي و ولد بنته زهراء الصبي جمال بن احمد بن العربي 

غيرها  من  و  منها  االناث  دون  الذكور  من  بعده  و من سيوجد  ازيكي 

على اعقابهم و اعقاب اعقابهم ما تناسلوا و امتدت فروعهم و من 

و من سيوجد من صلب  أعاله  املوجودات  البنات  من  تقدرت  او  تاميت 

املذكورين أعاله ، يعيشون في منفعة احلبس فيه فاذا انقرض عقبهم 

يؤول امللك موضوع املطلب الى طالب التحفيظ ، و ذلك وفق شروط 

رسم التحبيس .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أزوطن"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أزوطن". 

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون.    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة امزميز، جماعة امزميز، دوار تكزوين.

مساحته املصرح بها  : 01 هك 61 آر 13 س تقريبا.

القطعة األولى : 

حدودها : 

شماال : سي محمد ، عمر بن احلاج محمد التزنيتي.  

شرقا : الطريق ، ورثة ونعيم .

جنوبا : ورثة محمد بوراس .

غربا : عمر بن احلاج محمد التزنيتي  .

القطعة الثانية : 

حدودها : 

شماال : سي محمد ، عمر بن احلاج محمد التزنيتي.  

شرقا : الطريق ، ورثة ونعيم .

جنوبا : ورثة محمد بوراس .

غربا : عمر بن احلاج محمد التزنيتي  .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 14 رقم  كناش   188 صحيفة   424 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 24 ماي 1958 توثيق امزميز.

- رسم حتبيس عدلي ضمن أصله بعدد 1 صحيفة 1 كناش رقم 19 

بتاريخ 11 أكتوبر 1963 توثيق امزميز.  

تاريخ التحديد : 11 مارس 2020 على الساعة  الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 12783 - 65

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

احباس مكة  النائب عن  احلوز  اوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

اخر  انقراض  بعد  احلبس  من  النهائية  املستفيدة  بصفتها  املكرمة 

احملبس لهم املوجودين و الذين سيوجدون و هم فيصل بن عمر و من 

سيوجدون من الذكور دون االناث و من سيوجد من الذكور دون االناث 

من صلب ولده املصطفى و من سوجد من الذكور دون االناث من صلب 

ولده محمد وعلي و ولد بنته زهراء الصبي جمال بن احمد بن العربي 

غيرها  من  و  منها  االناث  دون  الذكور  من  بعده  و من سيوجد  ازيكي 

على اعقابهم و اعقاب اعقابهم ما تناسلوا و امتدت فروعهم و من 

و من سيوجد من صلب  أعاله  املوجودات  البنات  من  تقدرت  او  تاميت 

املذكورين أعاله ، يعيشون في منفعة احلبس فيه فاذا انقرض عقبهم 

يؤول امللك موضوع املطلب الى طالب التحفيظ ، و ذلك وفق شروط 

رسم التحبيس .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حتت القنطرة"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حتت القنطرة". 
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نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون.    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة امزميز، جماعة امزميز، دوار أبطان.

مساحته املصرح بها  : 02 هك 52 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عمر بن احلاج محمد التزنيتي.  

شرقا : عمر بن احلاج محمد التزنيتي.

جنوبا : العربي بن عثمان .

غربا : ورثة محمد بن حدوش  .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 628 صحيفة 286 

كناش رقم 16 بتاريخ 24 سبتمبر 1952 توثيق امزميز.

- رسم حتبيس عدلي ضمن أصله بعدد 1 صحيفة 1 كناش رقم 19 

بتاريخ 11 أكتوبر 1963 توثيق امزميز.  

تاريخ التحديد : 11 مارس 2020 على الساعة  الثانية عشرة زواال. 

مطلب رقم 12784 - 65

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد نوار بن عبد الرحمان .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكرنيمغارن"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أيوب". 

نوعه : أرض فالحية بورية.    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة وقيادة التوامة، جماعة متكرت، احملل املدعو 

مزارع دوار بن حساين فرقة اكجكال.

مساحته املصرح بها  : 01 هك 69 آر 69 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بن ناصر.  

شرقا : ورثة حسن بن حماد.

جنوبا : الطريق .

غربا : الطريق  .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 309 صحيفة 343 كناش األمالك رقم 

262 بتاريخ 12 ديسمبر 2017 توثيق مراكش.

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 99 صحيفة 59 كناش األمالك رقم 

205 بتاريخ 23 أبريل 2014 توثيق مراكش.

249 كناش  270 صحيفة  اول ضمن بعدد  - رسم شراء عدلي نظير 

األمالك رقم 170 بتاريخ فاحت أكتوبر 2012 توثيق مراكش.

 189 202 صحيفة  - نسخة رسم استمرار عدلي ضمن أصله بعدد 

كناش رقم 15 بتاريخ 02 يوليو 2012 توثيق ايت اورير.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2020 على الساعة  العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 12785 - 65

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد رشيد فلوح بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " لينة". 

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة ستي فاضمة، احملل املدعو اكريفودن.

مساحته املصرح بها  : 00 هك 05 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوحلسن احلسني .  

شرقا : ورثة ايت بهي خديجة ، الطريق.

جنوبا : ليلى جمور ، فلوح محمد .

غربا : كوفي محمد  .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

-  رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 405 صحيفة 355 كناش األمالك 

رقم 187 بتاريخ 12 أكتوبر 2012 توثيق مراكش.

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 344 صحيفة 365 كناش األمالك رقم 

239 بتاريخ 30 يونيو 2016 توثيق مراكش.

28 كناش األمالك رقم  25 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

292 بتاريخ 26 يونيو 2019 توثيق مراكش.

- ملحق عدلي ضمن بعدد 325 صحيفة 270 كناش رقم 244 بتاريخ 

12 نوفمبر 2019 توثيق مراكش.

- وكالة عرفية مؤرخة في 11 يوليو 2019.

تاريخ التحديد : 17 مارس 2020 على الساعة  العاشرة صباحا. 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "جامع اخلير"

موضوع مطلب عدد 3361 - 43.

مسطرة  فإن   2019 ديسمبر   25 في  مؤرخ  تقييد  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " جامع اخلير" موضوع مطلب التحفيظ عدد 

3361 - 43 الكائن بإقليم احلوز دائرة اسني ، جماعة اسني املركز، تتابع 

من االن فصاعدا في اسم  :

1 -  السيدة سعيدة اخليدر بنت جامع

نادية اخليدر بنت جامع بصفتهم شركاء على الشياع  -  السيدة   2

املودعة  والرسوم  الوثائق  نفس  على  بناء  ذلك  و  بينهما.  مناصفة 

سابقا تدعيما للمطلب املذكور وكذا : 

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 511 صحيفة 452 كناش التركات رقم 

144 بتاريخ 28 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

-  نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 07 يونيو 2017.

- وكالة عرفية مؤرخة في 23 ديسمبر 2015.
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك الطلحوي " 

موضوع مطلب عدد 11263 - 65.

مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 09 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  الطلحوي"  ملك   " املسمى  امللك 

دوار  تيزكني،  جماعة  امزميز،  دائرة  احلوز  بإقليم  الكائن   65  -  11263

طالب  نفس  اسم  في  حتفيظه  مسطرة  تتابع   ، االربعاء  شعبة  ازرو 

بناء  و ذلك   ، 51 سنتيار  آر  01 هكتار78  التحفيظ و مبساحة قدرها  

على نفس الوثائق و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "العباسية" 

موضوع مطلب عدد 12731 - 65 

التي ادرجت خالصة مطلبه في اجلريدة الرسمية عدد 1092

بتاريخ 04 ديسمبر 2019.

امللك  حتفيظ  مسطرة  فان   2020 يناير   16 في  مؤرخ  طلب  مبقتضى 

 65  -  12731 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  العباسية"   " املسمى 

دوار  تكركوست،  اللة  جماعة  امزميز،  دائرة  احلوز  بإقليم  الكائن 

مخفمان، تتابع من االن فصاعدا في اسم :

1 - السيد محمد الدحماني بن بوجمعة

2 -  السيد عبد العزيز لهبيل بن عبد القادر بصفتهما شركاء على 

الرسوم  و  الوثائق  نفس  على  بناء  ذلك  و  بينهما،  مناصفة  الشياع 

وكذا عقد موثق مؤرخ في  املذكور،  للمطلب  تدعيما  املودعة سابقا 

31 ديسمبر 2019 و كذا شهادة الشراء على الشياع عدد 01 - 2020 

ج ت 32 بتاريخ 13 يناير 2020، مضمنه ان السيد فريد بلحاج اخلضير 

بن عباس باع  كافة امللك موضوع مطلب التحفيظ املذكور أعاله . 

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

 

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17513 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)توليلو(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امدل أساكا".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن 

دوار أغوتي.

مساحته : 23 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت بوعدي؛

جنوبا : أكورو بن احلسن؛

شرقا : امبارك أجنا؛

غربا : الساقية.

أصل امللك : 

- حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17514 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)اكوتي(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ب إكي أكني".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن 

دوار ايت عمر.

مساحته : 78 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلرف؛

جنوبا : اجلوف ، ايت موسى؛

شرقا : إكوان؛

غربا : حلسن بيهي، حلسن امبارك.

أصل امللك : 

- حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 17515 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)اكوتي-توريرت(
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اغزر نايت موسى".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 52 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلسن زورير؛

جنوبا : تيزورين ،الطريق؛

شرقا : اجلرف

غربا : اجلرف

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17516 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)توريرت-اكوتي-توليلو(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امدل أكادير".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 32 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك أحمد بن العربي؛

جنوبا : ملك ابراهيم بن عبد اهلل؛

شرقا : الطريق؛

غربا : ملك احلسني بن امبارك.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 17517 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)اكوتي-توليلو(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دوغراس".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 8 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسن أكورو؛

جنوبا : اجلرف، ايت احملجوب؛

شرقا : بن جعا ابراهيم؛

غربا : الساقية.

أصل امللك : 

- حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 17518 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن )فخدة منار،فخدة اورير(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمدل انبوهوت".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 13هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت كروان؛

جنوبا : اعسيتنا؛

شرقا : الطريق؛

غربا : الطريق.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17519 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)توليلو(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فراد افكران".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 08هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : صالح بن محمد بن عمر؛

جنوبا : ايت علي بن بال؛

شرقا : ايت إعال؛

غربا : ايت بوعدي.

أصل امللك : 

- حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 17520 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)فخدة منار،فخدة توارايت(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تلعينت إزم".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 13 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق ؛

جنوبا : طريق وطنية؛

شرقا : ورثة احلسن بن محمد بيهي؛

غربا : الطريق الوطنية.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17521 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)اكوتي-توليلو(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تاغنجاوين".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 29 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة زورير ؛

جنوبا : علي لشكر،ايت عبد اهلل أبيهي؛

شرقا : تيزكي إداومرزوك؛

غربا : إغزر أمرغيد.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17522 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)اكوتي-توليلو(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكي ادردور".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 46 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : علي بن الشكر ؛

جنوبا : ايت عبد القادر؛

شرقا : الواد؛

غربا : الطريق.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17523 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

توريرت،فخدة  أمدالن)فخدة   : الساللية  اجلماعة  عن  ونيابة  باسم 

زورير،فخدة اكوتي(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تامغدير".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 39 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : زورير ؛
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جنوبا : واد وبيهي أهمو؛

شرقا : عبد الرحمان أفقير؛

غربا : حلسن بن عمر.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17524 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)فخدة اكوتي(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امدل اكاكرن".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن 

دوار توريرت.

مساحته : 29 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : زورير ؛

جنوبا : ايت اركرك؛

شرقا : ايت حلاكيم؛

غربا : ايت أملوك.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17525 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

عمر-تيكضة-ايت  أمدالن)ايت   : الساللية  اجلماعة  عن  ونيابة  باسم 

محمد-ايكدر(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افرخاس أسغندول".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 126 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق وورثة الزوبير محمد؛

جنوبا : ورثة ايت سعيد،وطريق أسغندول؛

شرقا : طريق،وورثة أبال؛

غربا : طريق.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17526 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)فخدة توراريت،فخدة منار(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امدوز ايزم".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 35 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت بعدي؛

جنوبا : إكر؛

شرقا : ايت كروان؛

غربا : ايت وجمان.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17527 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)فخدة توراريت(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيفرست".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 38 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت علي بن مبارك؛

جنوبا : ايت بن علي؛

شرقا : ايت محند ، املقبرة؛

غربا : ايت علي بن مبارك.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 بعد الزوال.
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مطلب رقم 17528 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)ايسوفرة،ايت عمر(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إكي أمكول".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 37 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : بيكديرن،ايت حمو؛

جنوبا : ورثة مهالن،ايت مزوز؛

شرقا : جرف؛

غربا : جرف.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17529 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

باسم  الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)توليلو،ايت عمر،اكدير،اوار محسن(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امدل وفار".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 145 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : متلوكت؛

جنوبا : اجلرف ايت بنالطالب؛

شرقا : ورثة بن محند؛

غربا : الطريق.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17530 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم 

ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)تكنكمت،ادوفيس،بوتسفود(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السواي أفال".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 63 هك 71ار83س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت الداحوس؛

جنوبا : ايت الريس؛

شرقا : ايت انفلوس؛

غربا : طريق.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17531 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)فخدة توراريت،فخدة منار(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيورار اتيكي".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 14هك 19ار01س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أباغوغ؛

جنوبا : أشواظ؛

شرقا : محمد و أحمد بن حلسن؛

غربا : ايت لكعبوط،كمبارك بن العربي.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17532 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)ايت عمر(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكي نتانوطفي نتانطفي".
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نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن 

دوار ايت عمر.

مساحته : 16هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت بونيت؛

جنوبا : محمد حميدو،امبارك بن عدي؛

شرقا : الكاعا عدي؛

غربا : طريق.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17533 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم 

ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)فخدة توارايت،فخدة تكنكمت(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سيدي بوزيد".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 43 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : حلسن ازيكي؛

جنوبا : شواظ،محمد بن حسنا؛

شرقا : ابريك أو همو بن عدي؛

غربا : مبارك بن العربي،محمد بلقاس.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17534 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)منار،أورير،توارايت(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دير إسك نتمكدالت".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 152 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بن بوسالم؛

جنوبا : ورثة محمد بن علي كروان؛

شرقا : الطريق الوطنية؛

غربا : ورثة احلاج امبارك.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17535 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)توارات،توليلم(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أعزر نطفيفرا".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 18 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق؛

جنوبا : إغزر شواظ؛

شرقا : أكورو ، أحمد بن علي؛

غربا : ايت موالي سعيد.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17536 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)منار،أورير(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امدل ناتر كانت".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 21 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : أكورو احلسن؛
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جنوبا : الطريق؛

شرقا : عيستني و امحينتني؛

غربا : أيت الشاطير.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17537 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)اكوتي(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بواسنرس".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 2 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت احلنش؛

جنوبا : ايت احلنش؛

شرقا : الطريق؛

غربا : ابن احلنش.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17538 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)ايت عمر(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "باب احلجر".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 14 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت بونيت،ورثة أحطاي؛

جنوبا : حسن بن محمد،مبارك بن احمد؛

شرقا : ورثة ايت بن طالب؛

غربا : ايت لهرج،ايت مزوز.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17539 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)ايت عمر(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدومزير".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 10 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ابريك أحطاي؛

جنوبا : ابراهيم أمهري؛

شرقا : ايت بن الطالب؛

غربا : ورثة الطيب علي.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17540 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)توليلو(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تنغورت".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن 

دوار أغوت.

مساحته : 06 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلرف؛

جنوبا : اشواظ؛

شرقا : الساقية؛

غربا : اشواظ.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17541 - 66 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : أمدالن)اكوتي،توليلو(
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امي تيليرين".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وقيادة امتوكة جماعة بوبوض أمدالن.

مساحته : 99 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الزورير، سعيد حلسني؛

جنوبا : حلسن بن أحمد، أعال محمد بن أحمد ؛

شرقا : ورثة زورير،محمد بن أحمد؛

غربا : بلفقيه عبد اهلل،ملك أحمد بن ابراهيم.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني و مستمرين.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي    

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6097 - 67

تاريخ االيداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : حلسن الزبيري بن محمد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : عني باهية.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني باهية ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة احلاجب، حي ايت سعيد.

مساحته : 01 آر 20 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 4267 - 67.

شرقا : محمد اليوسفي.

جنوبا : زنقة.

غربا : زنقة.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2010  -  01  -  25  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 33 عدد 19 صحيفة 14 بتاريخ : 02 - 02 - 2010.

بكناش  مضمن   2007  -  06  -  21  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

األمالك 28 عدد 102 صحيفة 78 بتاريخ : 026 - 06 - 2007.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6098 - 67

تاريخ االيداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : اسماعيل اعنزار بن موحى.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الكرم

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكرم ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، دوار ايت مخشون.

مساحته : 02 آر تقريبا .

حدوده : 

شماال : عبد السالم البوعزاوي وطالب التحفيظ.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 73813 - 05.

جنوبا : طريق.

غربا : محمد، مولود، سليمان )العمري(.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   1996  -  08  -  27  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 6 عدد 514 صحيفة 428 بتاريخ : 24 - 09 - 1996.

2 - عقد بيع عرفي مؤرخ في : 15 - 07 - 1976 مسجل مبكناس بتاريخ : 

.1976 - 09 - 07

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6099 - 67

تاريخ االيداع : 09 يناير 2020.

طالبا التحفيظ السيدين : 

1 - اسماعيل اعنزار بن موحى بنسبة : 1 - 2.

2 - بديعة لفراي بنت ادريس بنسبة : 1 - 2.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسمينة ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح. 

مساحته : 03 آر تقريبا .

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : عبد السالم البوعزاوي.

جنوبا : محمد، مولود، سليمان )العمري(.

غربا : اعنزار مصطفى.

احلقوق العينية : الشيء. 
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اصل امللك : 

1999 مضمن بكناش  18 ديسمبر   : 1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

األمالك 14 عدد 544 صحيفة 424 بتاريخ : 05 - 01 - 2000.

2 - ملحق اصالحي لرسم شراء عدلي مؤرخ في : 16 ديسمبر 2019 

مضمن بكناش اخملتلفة 70 عدد 461 صحيفة 377 بتاريخ : 23 ديسمبر 2019.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 6100 - 67

تاريخ االيداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : عبد اللطيف بوهو بن علي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان ".

نوعـه : أرض عارية بها دار للسكن تتكون من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل. 

مساحته : 09 آر 39 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : ورثة احلسني بن عقة.

شرقا : طريق.

جنوبا : طريق.

غربا : ورثة بوهو احلسني.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

مضمن   2019 ديسمبر   10  : في  مؤرخ  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم   -

بكناش األمالك 69 عدد 287 صحيفة 286 بتاريخ : 13 ديسمبر 2019.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب بالنيابة

محمد احلريشي   

محافظة الفقيه بن صالح

خالصة اصالحية - تتعلق مبطلب التحفيظ عدد 5981 - 68

2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك  08 يناير  مبقتضى مطلب مؤرخ في 

الكائن   68  -  5981 عدد  التحفيظ  ''بوسالك'' موضوع مطلب  املدعو 

جماعة  الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  دائرة  و  بإقليم 

اخللفية احملل املدعو منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة اخللفية تتابع 

في اسم نفس طالب التحفيظ االصليني.

وذلك بناء على عملية البحت القانوني والتجزيئي ملنطقة التحفيظ 

اجلماعي والوثائق املؤيدة وكذا بناء على : 

1 - رسم موجب لفيف عدلي مؤرخ في 24 - 07 - 2019 مضمن بعدد 

213 صحيفة 220؛

2 - رسم ملحق اصالح عدلي مؤرخ في 29 - 10 - 2019 مضمن بعدد 

65 صحيفة 64؛

للسيد  66 سهم  اصل  من  22 سهما  الثالية  النسب  وذلك حسب 

وحدة  لكل  ذلك  اصل  من  سهما  و11  محمد  بن  العركوب  الغالي 

من عائشة العركوب بنت محمد وفاطمة بن نيحة بنت عبد القادر 

وبنسبة 4 اسهم من اصل ذلك لكل واحد من محمد وعبد اجمليد وبدر 

وصالح لقبهم العركوب ابناء الشريف وبنسبة 2 اسهم لكل واحدة 

من مرية ونسيمة وكرمية لقبهم العركوب بنات الشريف.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35763 - 69.

تاريخ اإليداع : 15 يناير2020

طالبو التحفيظ : 

1 - حسن علمي مرقطاني بن محمد بنسبة 2 - 7

2 - حرية علمي مرقطاني بنت محمد بنسبة 1 - 7

3 - بشرى علمي مرقطاني بنت محمد بنسبة 1 - 7

4 - محمد بشير علمي مرقطاني بن محمد بنسبة2 - 7

5 - سعاد علمي مرقطاني بنت محمد بنسبة 1 - 7

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الصهريج" .

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : " الصهريج ".

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : إقليم موالي يعقوب، ، جماعة وقيادة سيدي داود، احملل املدعو " الصهريج " . 

مساحته : 01 هـ 75آر 26 س تقريبا.

حدوده : 

شماال وجنوبا : عبد الرحمان الكحاك ؛

شرقا : اجلياللي البوعصامي؛

غربا : محمد خيران ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء . 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ19 شعبان 1440 موافق 25 - 04 - 2019 

ضمن بعدد 174 صحيفة 222 االمالك 260
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- رسم إراثة عدلي19 شوال 1426 موافق 22 نوفمبر 2005

- شهادة إدارية عدد 06 - 2019 بتاريخ 18 فبراير 2019 

- أربع وكاالت عرفية ثابثة التاريخ في 05 سبتمبر 2019.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 35764 - 69.

تاريخ اإليداع : 15 يناير2020

طالبو التحفيظ : 

1 - حسن علمي مرقطاني بن محمد بنسبة 2 - 7

2 - حرية علمي مرقطاني بنت محمد بنسبة 1 - 7

3 - بشرى علمي مرقطاني بنت محمد بنسبة 1 - 7

4 - محمد بشير علمي مرقطاني بن محمد بنسبة2 - 7 

5 - سعاد علمي مرقطاني بنت محمد بنسبة 1 - 7

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوحريرة" .

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : " بوحريرة ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛

موقعه : إقليم موالي يعقوب، ، جماعة وقيادة سيدي داود، احملل املدعو 

" بوحريرة " . 

مساحته : 04 هـ 42آر 06س تقريبا.

حدوده : شماال : ورثة محمد حالحل ؛

شرقا وجنوبا : ورثة قيبو؛

غربا : زهرة الساهلي، أحمد املتوفق، اجلياللي البوعصامي وورثة محمد حالحل؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء . 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ19 شعبان 1440 موافق 25 - 04 - 2019 

ضمن بعدد 174 صحيفة 222 االمالك 260

- رسم إراثة عدلي19 شوال1426 موافق 22 نوفمبر 2005

- شهادة إدارية عدد 06 - 2019 بتاريخ : 18 فبراير 2019 

- أربع وكاالت عرفية ثابثة التاريخ في 05 سبتمبر 2019.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 35765 - 69.

تاريخ اإليداع : 15 يناير2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - حسن علمي مرقطاني بن محمد بنسبة 2 - 7

2 - حرية علمي مرقطاني بنت محمد بنسبة 1 - 7

3 - بشرى علمي مرقطاني بنت محمد بنسبة 1 - 7

4 - محمد بشير علمي مرقطاني بن محمد بنسبة2 - 7 

5 - سعاد علمي مرقطاني بنت محمد بنسبة 1 - 7

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان سي عبو" .

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : " جنان سي عبو ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : إقليم موالي يعقوب، ، جماعة وقيادة سيدي داود، احملل املدعو 

" جنان سي عبو " . 

مساحته : 00 هـ 79آر 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال وشرقا : عبد الرحيم الداودي؛

جنوبا : ورثة مجاهد ؛

غربا : ورثة عبد السالم العبوبي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء . 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ19 شعبان 1440 موافق25 - 04 - 2019 

ضمن بعدد174 صحيفة222 االمالك 260

- رسم إراثة عدلي19 شوال1426 موافق22 نوفمبر 2005

- شهادة إدارية عدد06 - 2019 بتاريخ : 18فبراير 2019 

- أربع وكاالت عرفية ثابثة التاريخ في 05 سبتمبر 2019.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

محمد بوسعيد     

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 276 - 70

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - الغازي العرف بن العربي بن قاسم.

2 - فاطنة العرف بنت العربي بن قاسم.

3 - قاسم العرف بن العربي بن قاسم.

4 - هنية العرف بنت العربي بن قاسم.

5 - مومنة العرف بنت العربي بن قاسم.

6 - عبد السالم العرف بن العربي بن قاسم.

7 - زهرة العرف بنت العربي بن قاسم.

على الشياع بينهم بنسبة 02 - 10 لكل ابن وبنسبة 01 - 10 لكل بنت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››بالد العرف 3 ‹‹.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم و دائرة سيدي سليمان، قيادة أزغار أوالد بنحمادي،

دوار التاللسة أوالد بوجنون، 
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مساحته املصرح بها : 01 هـ و22 أرا تقريبا.

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي وورثة قاسم بن علي،

شرقا : العرف امحمد بن علي ،

جنوبا : ورثة قاسم بن علي،

غربا : ورثة قاسم بن علي،

أصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1440هـ 

موافق 25 يوليو 2019.

املوافق هـ   1437 رجب   06 في  مؤرخة  بفريضة  إراثة  نسخة   -  2

14 أبريل 2016.

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 19 - 07 - 2019.

4 - نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 16 ديسمبر 2019.

5 - نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 20 ديسمبر 2019

6 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 27 - 10 - 2019.

7 - تصميم موقعي.

2020.على  مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان 

محمد احلسناوي    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30729 - 72

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد اهلل وراق بن عمر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بن عمر"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني وسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي األمل.

مساحته : 45 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : مطلب التحفيظ عدد 2227 - 22؛

شرقا : بوجمعة الغروش؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 30335 - 72.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 422 صحيفة 495 سجل األمالك 109 

بتاريخ 30 يناير 2017 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 345 صحيفة 332 

كناش األمالك 97 بتاريخ 11 فبراير 2013 توثيق ابن جرير.

- نسخة من ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 254 صحيفة 275 

سجل األمالك 105 بتاريخ 05 دجنبر 2014 توثيق ابن جرير.

 20 صحيفة   17 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

سجل األمالك 94 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 390 صحيفة 339 

سجل األمالك 77 بتاريخ 26 سبتمبر 2008 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصله بعدد 156 صحيفة 177 

كناش األمالك 71 بتاريخ 18 يناير 2008 توثيق ابن جرير.

- شهادة إدارية مؤرخة في فاحت يوليو 2019.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30730 - 72

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السعدية جريفي بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك السعدية"

نوعه ׃ أرض فالحية بها بئرين.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلعافرة، دوار السحابات.

مساحته : 07 هـ 64 آر 48 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : العربي جريفي؛

شرقا : احلاج احمد السحابي؛

جنوبا : احلاج احمد السحابي؛

غربا : احلاج احمد السحابي.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 198 صحيفة 276 سجل األمالك 

العقارية 116 بتاريخ 27 مارس 2018 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم مخارجة عدلي ضمن أصله حتت عدد 75 صحيفة 

64 سجل األمالك رقم 90 بتاريخ 29 نوفمبر 2010 توثيق ابن جرير.

- رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 367 صحيفة 304 كناش األمالك 

157 بتاريخ 13 يناير 2011 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 311 صحيفة 357 كناش 

التركات رقم 18 بتاريخ 12 اغسطس 2005 توثيق ابن جرير.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 30731 - 72

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

- ناصر باري بن ابريك بنسبة 01 - 02 سهما؛

- سعيدة جرناوي بنت ابراهيم بنسبة 01 - 02 سهما؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك باري"
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نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، احلي اجلديد.

مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون ׃

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

شماال : املهدي العرفاوي؛

غربا : حلسن.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 195 صحيفة 161 كناش األمالك رقم 

36 بتاريخ 20 نوفمبر 1979 توثيق ابن جرير.

- تعريف رسم شراء عدلي ضمن 06 صحيفة 06 سجل األمالك رقم 

127 بتاريخ 25 أكتوبر 2019 توثيق ابن جرير.

- ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 35 صحيفة 27 سجل األمالك 

128 بتاريخ 11 ديسمبر 2019 توثيق ابن جرير.

 50 صحيفة   58 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

سجل األمالك رقم 18 بتاريخ 21 مارس 1996 توثيق ابن جرير.

- تصريح بضياع مؤرخ في 08 اكتوبر 2019

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة الفداء - مرس السلطان - الدار البيضاء

مطلب رقم 44 - 73

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل اشنتيف

االسم الدي يعرف به امللك حاليا : دارعبد اهلل

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دارعبد اهلل

نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابق اول 

موقعه : البيضاء عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعة 

مرس السلطان حي الداخلة 

مساحته : 50 سنتيارا تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة الفاضل بن الربيع 

شرقا : حمام

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15311 - 34 ، الرسم العقاري عدد 11242 - 34

غربا : الرسم العقاري عدد 10790 - 34

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

اصل امللك : 

رسم ملكية بتاريخ 24 شوال1436 املوافق ل 10 - 08 - 2015

شهادة ادارية بتاريخ 10 - 08 - 2015 حتت عدد 540

رسم شراء عدلي مؤرخ ب 16شوال 1436 املوافق ل 12 - 08 - 2015

رسم استدراك مؤرخ ب 9 شوال 1437 املوافق ل 14 - 07 - 2016

رسم استدراك مؤرخ ب11جمادى االولى 1441 املوافق ل 07 - 01 - 2020

وكالة عرفية بتاريخ 15 - 06 - 2015

وكالة عرفية بتاريخ 15 - 06 - 2015

وكالة عرفية بتاريخ 11 - 08 - 2015

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ ب 11 اغسطس 2000

الساعة  على   2020 13مارس   : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا

احملافظ على االمالك العقارية بالفداء - مرس السلطان - الدار البيضاء

سعيد تيموري  

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57305 - 75

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالبو التحفيظ السيد : 

1 - فاطنة لقرفي بنت احمد بنسة 29790 من 253440

2 - عبد الهادي ملزيلي بن محمد بنسة 41706 من ذلك

3 - خديجة ملزيلي بنت محمد بنسة 20853 من ذلك

4 - مبارك ملزيلي بن محمد بنسة 41706 من ذلك

5 - ربيعة ملزيلي بنت محمد بنسة 20853 من ذلك

6 - سعيد ملزيلي بن محمد بنسة 41706 من ذلك 

7 - عبد الكبير ملزيلي بن محمد بنسة 41706 من ذلك

8 - فاطمة عموش بنت بوشعيب بنسة 1680 من ذلك

9 - عبد الكبير عموش بنت بوشعيب بنسة 3360 من ذلك

10 - ليلى عموش بنت بوشعيب بنسة 1680 من ذلك 

11 - محمد عموش بنت بوشعيب بنسة 3360 من ذلك

12 - حياة عموش بنت بوشعيب بنسة 1680 من ذلك 

13 - نعمان عموش بن بوشعيب بنسة 1680 من ذلك

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض ملزيلي".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة جماعة الزمامرة املركز.

مساحته : 01ارا 41 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شارع احلسن الثاني ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 59500 - 08؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 64687 - 08.

غربا : رسم عقاري عدد 6810 - 44

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 
1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2019

2 - شهادة ادارية مؤرخة في 19 - 09 - 2019.
3 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 مارس 2018

على   2020 مارس   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57306 - 75
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد لكداني محمد بن بوشعيب 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد اللويزة".

نوعه : ارض فالحية 
موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار 

اخلريطات.
مساحته : 09ارا 64 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : ورثة زهرة بنت احلاللي وشهيد رشيدة ؛

شرقا : ورثة زهرة بنت احلاللي 
جنوبا : متيم حليمة وشهيد محمد.

عربا : محمد بن الفقير
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 10 - 2019
مارس2020على   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57307 - 75
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد لكداني محمد بن بوشعيب
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد احلطة 1".

نوعه : ارض فالحية بها سكن ومتجر
موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار 

اخلريطات.
مساحته : 08ارا 76 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : لكراني اجلياللي ؛

شرقا : ممر 
جنوبا : الطريق.

عربا : ممر
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 10 - 2019
على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57308 - 75
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد لكداني محمد بن بوشعيب . 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد املشبوك ".

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار 

اخلريطات.

مساحته : 02 هكتار 32 ار 76 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 7509 - 75 وورثة جنمة لكداني بنت بوشعيب ؛

شرقا : واد ام الربيع 

جنوبا : ورثة اجلياللي بن برجا وورثة مهدي شعيب بن بوشعيب ومبارك 

شعيب بن بوشعيب.

غربا : الدكتور حميد موفيق ومبارك شعيب بن بوشعيب 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 10 - 2019

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 57309 - 75

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

لكداني محمد بن بوشعيب .  طالب التحفيظ : السيد  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد املشبوك بن ملليح ".

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار 

اخلريطات.

مساحته : 01 هكتار 05 ار 41 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة فاطمة بنت حسن ؛

شرقا : الشعبة وورثة فاطمة بنت حسن وورثة امحمد بن علي. 

جنوبا : ورثة بوشعيب بن بركة .

غربا : مطلب عدد 3197 - 75 وورثة احمد بن علي 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 10 - 2019

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 57310 - 75

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد لكداني محمد بن بوشعيب . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املتيويات".

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار 

اخلريطات.

مساحته : 34 ار 59 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مبارك شعيب بن بوشعيب وورثة مهدي شعيب بن بوشعيب ؛

شرقا : ورثة العربي فضيل . 

جنوبا : مبارك شعيب بن بوشعيب .

غربا : فاطمة بنت دهبية وورثة عبد القادر بن مصطفى 
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احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 10 - 2019

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 15 : 00 زواال.

مطلب رقم 57311 - 75
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد لكداني محمد بن بوشعيب . 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد بوعرق".

نوعه : ارض فالحية 
موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار اخلريطات.

مساحته : 01هكتار 10 ار 25سنتيارا تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : ورثة جنمة بنت بوشعيب لكداني ومبارك شعيب بن بوشعيب؛
شرقا : الشعبة وورثة جنمة لكداني بنت بوشعيب . 

جنوبا : بوشعيب لكداني بن بوشعيب .
غربا : ورثة بوشعيب بن محمد 

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 10 - 2019

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 16 : 00 زواال

مطلب رقم 57312 - 75
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد لكداني محمد بن بوشعيب . 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد احلطة 2".

نوعه : ارض فالحية بها مستودع 
موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار 

اخلريطات.
مساحته : 00هكتار 03 ار 01سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : ورثة بوشعيب بن محمد ؛
شرقا : ورثة بوشعيب بن محمد . 

جنوبا : الطريق .
غربا : بوشعيب بن محمد 

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 10 - 2019

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57313 - 75
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد لكداني محمد بن بوشعيب . 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان بوشعيب بن ناصر".

نوعه : ارض فالحية 
موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار 

اخلريطات.

مساحته : 00هكتار 36 ار 97سنتيارا تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : ورثة العربي فضيل ؛
شرقا : ورثة املعطي فايق بن عباس . 

جنوبا : الطريق .
غربا : ورثة عبد اهلل فضيل. 

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 10 - 2019

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57314 - 75
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد لكداني محمد بن بوشعيب . 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد دخلة".

نوعه : ارض فالحية 
موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار 

اخلريطات.
مساحته : 00هكتار 77 ار 74 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛

شرقا : مبارك شعيب بن بوشعيب وبهيجة بنت امحمد بن علي . 
جنوبا : احمد بن مصطفى .

غربا : ورثة احمد شعيب بن بوشعيب. 
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 10 - 2019
على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57315 - 75
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد لكداني محمد بن بوشعيب . 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد احلطة 3".

نوعه : ارض فالحية بها سكن ومتجر
موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار 

اخلريطات.
مساحته : 00هكتار 11 ار 82 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛

شرقا : مبارك شعيب بن بوشعيب وورثة مهدي شعيب بن بوشعيب. 
جنوبا : لكداني اجلياللي بن بوشعيب .
غربا : ورثة احمد شعيب بن بوشعيب. 

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 10 - 2019
على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.
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مطلب رقم 57316 - 75

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد لكداني محمد بن بوشعيب . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد حلالف".

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة خميس متوح 

دوار القياش.

مساحته : 00هكتار 75 ار 62 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اجلياللي لكداني بن بوشعيب ورسم عقاري عدد 69201 - 08؛

شرقا : رسم عقاري عدد 69201 - 08 . 

جنوبا : رسم عقاري عدد 69201 - 08 .

غربا : ورثة جنمة لكداني بنت بوشعيب . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 10 - 2019

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 زواال.

مطلب رقم 57317 - 75

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالبة التحفيظ السيدة : زينب حركات بنت محمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد الدار".

نوعه : دار للسكن 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة زاوية سايس 

دوار العتايت.

مساحته : 19 ار 29 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : طريق عمومية ؛ 

جنوبا : ورثة كاميل عبد الكبير ؛ 

غربا : مرزاق بوشعيب ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 - 06 - 2019

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 57328 - 75

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

وزير  السيد  عن  نيابة  اجلديدة  اوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

االوقاف والشؤون االسالمية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رمل وهران".

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة جماعة الغربية دوار اوالد بوعشة .

مساحته : 00هكتار 98 ار 30 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن مبارك ؛

شرقا : ورثة الفقير الطاهر ؛ 

جنوبا : رسم عقاري عدد 313 - ز ؛ 

غربا : ورثة مصطفى بن عائشة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة ومطمئنة.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 زواال.

مطلب رقم 57335 - 75

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد نور الدين زبير بن عبد الرحيم بن محمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان رزوق".

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة جماعة الغربية دوار عزيب بغلي .

مساحته : 02هكتار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج ابراهيم ؛

شرقا : ورثة اوالد سي رحال وورثة يوسف بغلي ؛ 

جنوبا : مصطفى زاهيدي ؛ 

غربا : ورثة كداري ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 18 - 09 - 2019 .

على   2020 مارس   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 زواال.

مطلب رقم 57336 - 75

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد املهدي عداري بن الرداد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احلبل".

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة اوالد حمدان ، 

دوار احلمادنة .

مساحته : 00هكتار 66ار 92 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرميدي الزوهرة وفضالت بوشعيب ؛

شرقا : ضرفي فاطمة وضرفي خدوج ؛ 
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جنوبا : ورثة فاطمة بنت عبد اهلل ؛ 

غربا : طريق عرضها 05 امتار تقريبا ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 25 - 06 - 2018 .

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 57337 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب انصيلي بن احمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البوركيع".

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة، جماعة الغنادرة، دوار املناقرة .

مساحته : 00هكتار 11ار 03 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : حبيبة البيضوري ؛ 

جنوبا : ورثة محمد حضري؛ 

غربا : احلبيب البيضوري ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2019 .

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 57348 - 75

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد الطاهر حمر اكميجة بن احمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "األرض املنجورة".

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة بولعوان ، دوار 

العيشات.

مساحته : 00هكتار 27ار 90 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج بن الطاهر ؛

شرقا : احمد كلي ؛ 

جنوبا : احمد حمر اكميجة ؛ 

غربا : الطريق اجلهوية رقم 316 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 - 09 - 2019 .

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 صباحا.

مطلب رقم 57349 - 75

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد الطاهر حمر اكميجة بن احمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمري".

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة بولعوان ، دوار 

العيشات.

مساحته : 00هكتار 57ار 42 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد نسناس وغزالي لغليمي ؛

شرقا : غزالي لغليمي وطريق عمومية ؛ 

جنوبا : ورثة بن الطويل واحمد كلي ؛ 

غربا : ورثة احلسني بلعسري ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 - 09 - 2019 .

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 57350 - 75

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد عابر مرزاق بنت املصطفى . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد الدار".

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة سبت سايس ، دوار العتايت.

مساحته : 34ار 73 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مرزاق املصطفى ومرزاق بوشعيب ؛

شرقا : رضوان مرزاق ؛ 

جنوبا : ورثة الفقيه كاميل محمد ؛ 

غربا : ممر عمومي ومرزاق املصطفى ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 - 06 - 2019 .

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 57351 - 75

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد نائب رئيس اجمللس اجلماعي للزمامرة ،ادريس 

بلخدير بن امحمد. 

."lot B االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلطة



عدد 1099 - 26 جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020(638

نوعه : ارض عارية 

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة ، جماعة الزمامرة ، املركز.

مساحته : 08 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : القطعة االرضية "lotA" ؛

شرقا : ورثة احمد الدحيشي ؛ 

جنوبا : املطلب عدد 44578 - ج ؛ 

غربا : املمر املؤدي الى حي الفرح ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 09 - 02 - 2000 .

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 31 مارس 1999.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 - 05 - 2019.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 57352 - 75

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد نائب رئيس اجمللس اجلماعي للزمامرة ،ادريس 

بلخدير بن امحمد. 

."lot A االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلطة

نوعه : ارض عارية 

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الزمامرة، املركز.

مساحته : 00هكتار 04 ار 92 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : ورثة احمد الدحيشي ؛ 

جنوبا : ورثة احمد الدحيشي ؛ 

غربا : ممر عمومي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 09 - 02 - 2000 .

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 31 مارس 1999.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 - 05 - 2019.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 16 بعد الزوال.

مطلب رقم 57353 - 75

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد سليم عواش . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عواش".

نوعه : ارض عارية بها سكن 

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة ، جماعة االواليدية، القصبة.

مساحته : 01 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : محمد حوبير ؛ 

غربا : محمد حوبير ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 05 - 10 - 2018.

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 19 - 10 - 2017.

- رسم ثبوت متروك عدلي مؤرخ في 06 - 01 - 2002.

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان الدريوش   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1872 - 76

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020. 

طالبا التحفيظ : السادة : 

1 - رشيد اخريبش بن املفضل

2 - ثورية القريشي بنت احمد 

على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخريبش- القريشي " ؛ 

نوعـه : أرض مقامة فوقها بناية مكونة من سفلي و طابق أول .

احملل  الفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو : حومة اغطاس مزارع مدشر عزفة.

مساحتـه : 01 آر 10 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : الغرامي محمد ؛

شرقا : ملك احمد يونس ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 من جمادى االولى 1415 املوافق لـ 

22 أكتوبر 1994؛
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2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 من ربيع الثاني 1422 املوافق لـ 

16 يوليو 2001؛ 

لـ  املوافق   1439 شوال  من   20 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  3

04 يوليو 2018؛ ؛

لـ املوافق   1440 الثاني  ربيع  من   16 في  مؤرخ  عدلي  اقرار  رسم   -  4

24 ديسمبر 2018؛

 2019 - 01 - 31 بتاريخ  5 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء 

حتت عدد 5833 و 5834 بدار بنقريش؛

6 - شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة الفنيدق حتت 

عدد 01 - 2020 مؤرخة في 08 - 01 - 2020.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9 : 30 صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق 

عبد العزيز عاكف   

محافظة وجدة انكاد

مطلب رقم 5040 - 77

تاريخ اإليداع :  09 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمد مزيان بن محمد بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » دار مزيان «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار مزيان «؛ 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة ، حي ولد الشريف زنقة 12 رقم 6

مساحته : 70 س  تقريبا.                                               

حدوده :

شماال : هرو سليمان؛

شرقا : ممر بعرض 1.2 متر مربع وعلوي محمد؛

جنوبا : طريق بعرض أربعة أمتار ؛

غربا : ابراهيم سعدية وزنقة بعرض 1.5 متر مربع ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدد 430 كناش 164 صحيفة 492  مؤرخ في 23 يوليو 2019 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 04 مؤرخة في 09 يناير 2019

3 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 23/07/2019

تاريخ إجراء عملية التحديد : 11 مارس 2020 على الساعة العاشرة  صباحا.

مطلب رقم 5041 - 77

تاريخ اإليداع :  09 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمد برقوق بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »دار برقوق«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »دار برقوق«؛ 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة، حي سي خلضر زنقة ب 53 رقم 18.

مساحته : 01 آر 10 س  تقريبا.                                               

حدوده :

شماال : منصوري علي ؛

شرقا : ملك الغير ؛

جنوبا :داكي هواري ؛

غربا : طريق عمومي بعرض ستة أمتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 -  رسم ملكية عدد 303  كناش 148 صحيفة 393  مؤرخ في 18 يناير 2018 ؛

2 - صورة شمسية  لشهادة ادارية مؤرخة في 15 يناير  2018

3 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 19/07/2017

تاريخ إجراء عملية التحديد: 12 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5042 - 77

تاريخ اإليداع :  13 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبد الرزاق اسليماني بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »اسليماني«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »اسليماني«؛ 

نوعه : أرض عارية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة، طريق تازة

مساحته : 05 آر 10 س  تقريبا.                                               

حدوده :

شماال : طريق تازة ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 45399/02؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 46898/02؛

غربا : الرسم العقاري عدد 29415/02 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

  383 168 صحيفة  344 كناش  1 -  رسم ملكية ضمن أصلها بعدد 

مؤرخ في 20 نونبر 2019 ؛

2 - رسم هبة  عدد 21 كناش 170 صحيفة 21 مؤرخ في 14 ديسمبر 2019

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 10 أكتوبر  2019

تاريخ إجراء عملية التحديد : 13 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5043 - 77

تاريخ اإليداع :  13 يناير 2020

طالبة التحفيظ : كرمية عاشوري  بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »اوالد النوالي«.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بالد كرمية«؛ 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة وجدة ، جماعة أهل أجناد ، دوار أوالد النوالي

مساحته : 96 آر 30 س  تقريبا.                                               

حدوده :

شماال : املياه والغابات وواد ؛

شرقا : املياه والغابات ؛

جنوبا : املياه والغابات ؛

غربا : بلحوشي شعبان ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

في مؤرخ    269 صحيفة   151 كناش   211 عدد  ملكية  رسم   -  1

04 أبريل 2018 ؛

2 - رسم شراء عدد 382 كناش 151 صحيفة 489 مؤرخ في 26 أبريل 2018

في مؤرخ   459 صحيفة   154 كناش   351 عدد  شراء   رسم   -  3

16 اغسطس 2018

4 - وكالة عدلية مضمنة بكناش39 عدد 690 صحيفة 690 مؤرخة 

في 27/06/2018

تاريخ إجراء عملية التحديد: 13 مارس 2020 على الساعة العاشرة  صباحا.

مطلب رقم 5044 - 77

تاريخ اإليداع :  14 يناير 2020

طالبا التحفيظ :

 1 - يتيم يوسف بن بلقاسم بنسبة ½.

 2 - يتيم ميلود بن بلقاسم بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »السكومة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »السكومة«؛ 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة وجدة ، جماعة إسلي ، دوار السناينة

مساحته : 01 هـ 98 آر 00 س  تقريبا.                                               

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد 35831/77 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 3609/02 ؛

جنوبا : يتيم أحمد ؛

غربا : طريق عمومي بعرض عشرين مترا ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

  132 169 صحيفة  115 كناش  1 -  رسم ملكية ضمن أصلها بعدد 

مؤرخ في 03 ديسمبر 2019 ؛

2 - شهادة ادارية مؤرخة في 25 نوفمبر  2018

تاريخ إجراء عملية التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة التاسعة  

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - اجناد

كمال عونة    

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 3092 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020

طالب التحفيظ : اخملتار جودات بن محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك جودات"

نوعه : أرض عارية،

اقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  وساي  سيدي  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 01 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9427 - 80 ؛

شرقا : عبد الرحمان بن مبارك ؛ 

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 27 - 11 - 2007.

- شهادة ادارية مؤرخة في 13 - 11 - 2007.

- صورة طبق االصل لنسخة رسم قسمة عدلي مضمن بعدد 161 ص 

102 سجل االمالك رقم 14 بتاريخ 27 - 06 - 2007.

تاريخ التحديد املؤقت 16 مارس 2020 على الساعة 9 : 30 

مطلب رقم 3093 - 80

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020

طالبة التحفيظ : ابتسام عزابة بنت مبارك.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك ابتسام"
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نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار ايت داود اجلماعة الترابية لوادي الصفاء اقليم أشتوكة-

أيت باها.

مساحته : 01 ار 02 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : احمد بوحلية؛ 

جنوبا : عائشة بنت ابراهيم ؛ 

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مضمن بعدد 88 كناش االمالك 57 بتاريخ 09 - 01 - 2019.

سجل   58 ص   78 بعدد  اصلها  مضن  عدلية  وكالة  رسم  نسخة   -

اخملتلفة رقم 70 بتاريخ 07 - 06 - 2018.

- صورة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مضمن بعدد 492 ص 476 

سجل االمالك رقم 27 بتاريخ 28 - 11 - 2013.

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مضمن بعدد 281 ص 54 سجل 

التركات رقم 48 بتاريخ 01 ديسمبر 2016.

- شهادة ادارية مؤرخة في 08 - 11 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 16 مارس 2020على الساعة 14 : 00 

مطلب رقم 3094 - 80

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020

طالبة التحفيظ : رشيدة أومميد بنت حماد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك رشيدة"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : ايت وارغن دوار ايت السايح اجلماعة الترابية لبيوكرى، اقليم 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 66 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اعراب حفيظة ؛

شرقا : ابراهيم صابر ؛ 

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 15287 - 60.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع ثابت التاريخ في 07 - 09 - 2017.

- عقد بيع ثابت التاريخ في 07 - 09 - 2017.

 26 االمالك  كناش   316 ص   312 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 26 ديسمبر 2013.

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 - 09 - 2013.

تاريخ التحديد املؤقت 16 مارس 2020على الساعة 15 : 00 

مطلب رقم 3095 - 80

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل باكدي بن محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك باكدي 2"

نوعه : أرض فالحية،

اقليم  وادي الصفاء،  الترابية  بيوكرى اجلماعة  تن  دوار  : جوف  موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 25 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : اكال محمد ومن معه ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3350 - 60 وبعضا مطلب التحفيظ عدد 

19159 - 60 ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7136 - س.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 11 ديسمبر 1996.

- صورة طبق االصل لرسم احصاء محرر بتاريخ 30 - 01 - 1988.

تاريخ التحديد املؤقت 17 مارس 2020على الساعة 14 : 00 

مطلب رقم 3096 - 80

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020

طالب التحفيظ : احلسني بلحرش بن محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " بوعالكة"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى، اقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 02 ار 35 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلسني بن عبد اهلل اعطار ؛

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : الباز حسن ؛ 

غربا : ورثة سلطانة بنت محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 08 - 06 - 1987.

- ملحق عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 25 - 08 - 1993.

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي محرر في 20 - 07 - 1993.

- صورة طبق االصل لعقد قسمة موثق مؤرخ في 30 - 01 - 1985.

تاريخ التحديد املؤقت 18 مارس 2020على الساعة 14 : 00
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك الكبني"

مطلب رقم 6203 - 60 

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 438 

املؤرخة في 03 ماي 2007

امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن   2020 يناير   02 في  مؤرخ  طلب  مبقتضى 

املسمى : " ملك الكبني " ذي مطلب التحفيظ عدد 6203 - 60 الكائن 

بدوار ايت بايه اجلماعة الترابية انشادن اقليم اشتوكة أيت باها، 

وملساحة  التحفيظ،  نفسطالب  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

قدرها 2 هكتار 08 ار 23 سنتيار بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا 

و كذا بناء على : 

بتاريخ   50 االمالك  كناش   179 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2017 - 10 - 23

 79 اخملتلفة  437 كناش  بعدد  استمرار عدلي مضمن  - ملحق رسم 

بتاريخ 26 - 07 - 2018. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حلقة اكي واخريب ومن معه" 

مطلب رقم 536 - 60 

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 186

املؤرخة في 24 يوليو 2002

امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن   2020 يناير   10 في  مؤرخ  طلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  ذي   " معه  ومن  واخريب  اكي  حلقة   "  : املسمى 

عدد 536 - 60 الكائن بدوار الطلباء اجلماعة الترابية سيدي عبد اهلل 

البوشواري اقليم اشتوكة أيت باها،

ومجزأة  التحفيظ،  نفسطالب  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

كالتالي : 

اجلديد  حتتاالسم  51 سنتيار  ار   84 قدرها  ملساحة  االولى  القطعة   -

"ملك اكرام 1" في اسمطالب التحفيظ.

17 سنتيار حتتاالسم اجلديد  ار   08 الثانية ملساحة قدرها  القطعة   -

"ملك اكرام 2" في اسمطالب التحفيظ.

31 سنتيار حتتاالسم اجلديد  ار   09 الثالثة ملساحة قدرها  - القطعة 

"ملك اكرام 3" في اسمطالب التحفيظ.

56 سنتيار حتتاالسم اجلديد  ار   12 - القطعة الرابعة ملساحة قدرها 

"ملك اكرام 4" في اسمطالب التحفيظ.

- القطعة اخلامسة ملساحة قدرها 21 ار 15 سنتيار حتتاالسم اجلديد 

"ملك اكرام 5" في اسمطالب التحفيظ.

- القطعة السادسة ملساحة قدرها 64 ار 93 سنتيار حتتاالسم اجلديد 

"ملك اكرام 6" في اسمطالب التحفيظ.

بناء  التحفيظ  وفي اسمطالب  القدمي  امللك حتتاالسم  تبقى من  وملا 

على نفس الوثائق املودعة سابقا .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان هكاك احمد"

مطلب التحفيظ عدد 2762 - 80

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1051

املؤرخة في 10 فبراير 2019

امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن   2020 يناير   13 في  مؤرخ  طلب  مبقتضى 

املسمى : " فدان هكاك احمد " ذي مطلب التحفيظ عدد 2762 - 60 

اقليم اشتوكة  انشادن  الترابية  اجلماعة  بكو  ايت علي  بدوار  الكائن 

التحفيظ  نفسطالب  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  باها،  أيت 

وحتتاالسم اجلديد " االصل واالصول".

املطلب رقم 2895 - 80

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك هكاك "

مطلب التحفيظ عدد 2895 - 80 

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1071 

املؤرخة في 10يوليو 2019

امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن   2020 يناير   13 في  مؤرخ  طلب  مبقتضى 

املسمى : " ملك هكاك " ذي مطلب التحفيظ عدد 2895 - 60 الكائن 

بدوار ايت علي بكو اجلماعة الترابية انشادن اقليم اشتوكة أيت باها، 

وحتتاالسم  التحفيظ  نفسطالب  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

اجلديد " تاوجة ناحمد هكاك". 

احملافظ على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها 

بلقايد محمد    

 

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4912 - 81

تاريخ اإليداع  : 13 يناير 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1. العربي حللو بن اعمر بنسبة 01 - 03.

2. سهام حللو بنت العربي بنسبة 01 - 03.

3. حياة حللو بنت العربي بنسبة 01 - 03.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " حللو ".       

نوعه  : ارض عارية.

موقعه  : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية السعادة رقم 370.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رشيدة الزكراتي؛ الهباز عبد السالم؛

شرقا : مرمي ملغاري؛
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جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزهاني عالل.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 318 ص 287 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 31 - 10 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 333 ص 389 كناش العقار رقم 49 

بتاريخ 27 - 02 - 2019 توثيق تيفلت. 

 23 رقم  العقار  كناش   71 ص   65 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .3

بتاريخ 18 - 04 - 2014 توثيق تيفلت.

4. ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد 333 ص 253 كناش اخملتلفة رقم 

13 بتاريخ 31 - 03 - 2014 توثيق تيفلت.

5. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 477 ص 470 كناش العقار رقم 20 

بتاريخ 07 - 07 - 2009 توثيق تيفلت. 

- 2020 عن   01 -  09 بتاريخ   17 الهيكلة عدد  ادارية العادة  6.شهادة 

مصلحة التعمير بجماعة تيفلت.

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

االشغال حتت رقم 09 مؤرخة في 08 - 01 - 2020 عن جماعة تيفلت.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4913 - 81

تاريخ اإليداع  : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف السدراتي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان الرمل".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضيعة السدراتي ".       

نوعه  : ارض فالحية.

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

مساحته : 01 هـ 24 آر 21 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : املهدي املومن؛ 

شرقا : ورثة املومن بلقاري واملومن عسو؛

جنوبا : املومن رابحة؛

غربا : طريق عمومية من ورائها فاضمة بنت الرياحي وسيدي العربي 

ملوساوي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 422 ص 399 كناش العقار رقم 50 

بتاريخ 01 - 04 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 158 ص 161 كناش العقار رقم 40 

بتاريخ 08 - 06 - 2017 توثيق تيفلت.

3. استدراك عدلي ضمن بعدد 513 ص 473 كناش باقي الوثائق رقم 

26 بتاريخ 03 - 10 - 2019 توثيق تيفلت.

عن   2019  -  05  -  29 بتاريخ  م.ت   -  2019  -  95 عدد  ادارية  4.شهادة 

جماعة سيدي عبد الرزاق.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12  : 30 د.

مطلب رقم 4914 - 81

تاريخ اإليداع  : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مبارك موح بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت املناع".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان البير 2".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بويحيى.

مساحته : 01 هـ 30 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شعبة من ورائها الرسم العقاري رقم 1625 - ر؛ 

شرقا : ورثة الشيخ ادريس؛ طريق عمومية؛

جنوبا : الطاهر ملوكي؛

غربا : طريق عمومية؛ الرسم العقاري رقم 10152 - 81.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 330 ص 356 كناش العقار رقم 98 

بتاريخ 23 - 08 - 2006 توثيق اخلميسات.

2.شهادة ادارية عدد 23 - 2007 عن جماعة ايت مالك مؤرخة في 11 

 .2007 - 06 -

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4915 - 81

تاريخ اإليداع  : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : بنعاشير لبريني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد ورثة محمد العزعوزي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنعاشير".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت 

العربي اوعلي.

مساحته : 48 هـ 83 آر تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : حميدة بن فايدة؛ 

شرقا : احلاج العزعوزي؛

جنوبا : الرياحي بن محمد؛

غربا : ملك غابوي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 295 ص 396 كناش العقار رقم 53 

بتاريخ 14 - 10 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 414 ص 466 كناش العقار رقم 29 

بتاريخ 22 - 12 - 2015 توثيق تيفلت.

50 - ج.ع.ج.س.ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي  ادارية عدد  شهادة 

بوخلخال مؤرخة في 25 - 09 - 2018. 

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 4916 - 81

تاريخ اإليداع  : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : حمادي عروبي بن املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ظهر البلوط".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك حمادي".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر مزورفة.

مساحته : 33 آر 36 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمد بن العربي مطلب التحفيظ رقم 8907 - 16؛ 

شرقا : عبد اهلل بن رحو الرسم العقاري رقم 44188 - 16؛

جنوبا : ورثة بنعيادة اخلياطي الرسم العقاري رقم 19158 - 16؛

غربا : ورثة بنعيادة اخلياطي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية قصد التحفيظ عدلي ضمن بعدد 17 ص 13 كناش 

العقار رقم 112 بتاريخ 12 - 09 - 2007 توثيق تيفلت. 

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12  : 00 د.

مطلب رقم 4917 - 81

تاريخ اإليداع  : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد اغشان بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان قرب لودي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان قرب لودي".       

نوعه  : ارض فالحية.

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت  موقعه 

موسى واعمر.

مساحته : 35 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : العربي بن احلسن؛ 

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : بوزيان بنعاشير؛

غربا : فاطنة بنت اخلياطي الرسم العقاري رقم 35690 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 346 ص 435 كناش العقار رقم 45 

بتاريخ 11 - 10 - 2018 توثيق تيفلت.

1989 كناش  363 لسنة  2. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 

العقار توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 1154 لسنة 1986 كناش 

العقار توثيق تيفلت.

4. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 1150 لسنة 1986 كناش 

العقار توثيق تيفلت.

51 - .ع.ج.س.ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي  5.شهادة ادارية عدد 

بوخلخال مؤرخة في 25 - 09 - 2018.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 30 د.

مطلب رقم 4918 - 81

تاريخ اإليداع  : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر املامون بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان كرمة بن قدور".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان كرمة بن قدور".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

مساحته : 19 آر 30 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الكيحل بوعزة؛ 

شرقا : واد راس املاء؛

جنوبا : ورثة حمامة التهامي الرسم العقاري رقم 26005 - 16؛

غربا : عبد القادر املامون طالب التحفيظ.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 244 ص 218 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 08 - 10 - 2019 توثيق تيفلت. 

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4919 - 81

تاريخ اإليداع  : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر املامون بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان كرمة بن قدور".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان كرمة بن قدور".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

مساحته : 57 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق خاصة من ورائها ورثة محمد بن احلسني؛ 

شرقا : الكيحل بوعزة؛

جنوبا : عبد القادر املامون طالب التحفيظ؛

غربا : ورثة حمامة التهامي الرسم العقاري رقم 26005 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 244 ص 218 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 08 - 10 - 2019 توثيق تيفلت. 

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 4920 - 81

تاريخ اإليداع  : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر املامون بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان كرمة بنقدور".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان كرمة بن قدور".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

مساحته : 80 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنعيسى بن احلسني؛ 

شرقا : كنوز امحمد ؛

جنوبا : طريق عمومية ؛ 

غربا : عبد القادر املامون طالب التحفيظ.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 215 رقم  العقار  64 كناش  83 ص  بعدد  1. رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 12 - 10 - 2006 توثيق تيفلت. 

2. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 2491 لسنة 1991 كناش 

العقار توثيق تيفلت.

الطلبة  مقام  جماعة  عن  أ.ج.م.ط   -  19  -  54 عدد  ادارية  شهادة   .3

مؤرخة في 28 - 10 - 2019.

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 4921 - 81

تاريخ اإليداع  : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر املامون بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان كرمة بن قدور".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان كرمة بن قدور".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الواد؛ 

شرقا : ورثة عمر بن عبد القادر؛

جنوبا : العربي بن ادريس؛ 

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 316 ص 312 كناش العقار رقم 04 

بتاريخ 08 - 05 - 2009 توثيق تيفلت. 

2. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 2179 لسنة 1992 كناش 

العقار توثيق تيفلت.

الطلبة  مقام  جماعة  عن  أ.ج.م.ط   -  19  -  55 عدد  ادارية  شهادة   .3

مؤرخة في 28 - 10 - 2019.

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 30 د.

مطلب رقم 4922 - 81

تاريخ اإليداع  : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم قطران بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان لهميل".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان لهميل".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت سليمان.

مساحته : 01 هـ 55 آر 65 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 3 أمتار؛ 

شرقا : محمد اجلياللي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 5759 - 16؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 5759 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 25 رقم  العقار  42 كناش  45 ص  1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 19 - 09 - 2014 توثيق تيفلت. 

2.شهادة ادارية عدد 74 - م ت - 2016 عن جماعة خميس سيدي يحيى 

مؤرخة في 22 - 09 - 2016.

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13  : 00  د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان لغرق" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 782 - 81 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 964 

بتاريخ 21 - 06 - 2017.

فان مسطرة   2019 ديسمبر   12 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن  لغرق"  فدان   " املسمى  امللك  حتفيظ 

 81  -  782 رقم  التحفيظ  بوزيان موضوع مطلب  ايت  دوار  مالك  ايت 

ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري 

مطلب  إيداع  حني  بها  املصرح  املساحة  عوض  س   05 أر   92 البالغة 

التحفيظ،وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب 

التحفيظ وكذا : 

 54 رقم  العقار  41 كناش  31 ص  1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 18 - 10 - 2019 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان العني الكبيرة" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 10419 - 16

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4298 

بتاريخ 15 - 03 - 1995.

فان مسطرة   2019 ديسمبر   24 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

تيفلت  بدائرة  الكائن  الكبيرة"  العني  فدان   " املسمى  امللك  حتفيظ 

مطلب  موضوع  املالك  عبد  ايت  دوار  احلجامة  بويحيى  ايت  جماعة 

التحفيظ رقم 10419 - 16 ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي 

عوض  س   25 أر   11 هـ   01 ب  واملقدرة  العقاري  التصميم  أظهرها 

التحفيظ في إسم السيدة  إيداع مطلب  املساحة املصرح بها حني 

حادة الدرقاوي بنت الرياحي.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 146 ص 182 كناش العقار رقم 54 

بتاريخ 02 - 12 - 2019 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "لهميل"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 10812 - 16

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 148 

بتاريخ 27 - 11 - 1995

واملتبوع بخالصة إصالحية منشورة باجلريدة الرسمية عدد 932 

بتاريخ 09 - 11 - 2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 31 ديسمبر 2019 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " لهميل" الكائن بدائرة تيفلت جماعة حميس سيدي يحيى 

دوار ايت ايشي موضوع مطلب التحفيظ رقم 10812 - 16 ستتابع من االن 

فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري واملقدرة ب 01 هـ 69 أر 

08 س عوض املساحة املصرح بها حني إيداع مطلب التحفيظ وفي إسم 

السيد ادريس ايت إبراهيم بن بناصر.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا : 

 54 رقم  العقار  57 كناش  44 ص  بعدد  1. رسم صدقة عدلي ضمن 

بتاريخ 25 - 10 - 2019 توثيق تيفلت.

رقم  االمالك  402 كناش  356 ص  2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

150 بتاريخ 8 - 05 - 2019 توثيق تيداس.

خالصة اصالحية تتعلق بامللك املسمى "بالد مصطفى" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 12856 - 16 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4430 

بتاريخ 24 - 09 - 1997 

واملتبوع بإعالن عن انتهاء التحديد منشور باجلريدة الرسمية عدد 447 

بتاريخ 18 - 07 - 2007.

بالد   " املسمى  امللك  فان مسطرة حتفيظ  اصالحي  مبقتضى مطلب 

مصطفى " الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال 

دوار ايت قسو موضوع مطلب التحفيظ رقم 12856 - 16.

ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري 

واملقدرة ب 32 أر 01 س عوض املساحة املصرح بها حني إيداع مطلب 

الرسم  لفائدة  أمتار   )06( ستة  عرضه  مرور  ارتفاق  به  التحفيظ 

العقاري 22686 - ر، في إسم : 

1.شكيب الشوقي بن عواد بنسبة 560 - 3000. 

2.خالد الشوقي بن عواد بنسبة 560 - 3000.

3.اجلياللي الشوقي بن عواد بنسبة 560 - 3000.

4.خديجة ملرابط بنت محمد بنسبة 360 - 3000.

5.رفيقة الشوقي بنت عواد بنسبة 280 - 3000.

6.سميرة الشوقي بنت عواد بنسبة 280 - 3000.

7.لوبنة الشوقي بنت عواد بنسبة 280 - 3000.

8.أديب اليماني بن احمد بنسبة 42 - 3000.

9.مفتاحة سرحان بنت محمد بنسبة 15 - 3000.
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10.لطيفة اليماني بنت احمد بنسبة 21 - 3000.

11.كرمية اليماني بنت احمد بنسبة 21 - 3000.

12.حياة اليماني بنت احمد بنسبة 21 - 3000.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

طرف  من  محرر   1999  -  12  -  27 و   09 في  مؤرخ  موثق  بيع  عقد   .1

األستاذ خالد السريتي موثق بسال.

2.رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 833 ص 405 كناش التركات 

رقم 72 بتاريخ 05 - 12 - 2011 توثيق سال.

سيدي  اجلوهرة  عني  جماعة  عن   06 عدد  االسم  مطابقة  3.شهادة 

بوخلخال مؤرخة في 10 - 01 - 2012.

4. رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 336 ص 348 كناش التركات 

رقم 72 بتاريخ 14 - 11 - 2011 توثيق سال.

5. عقد إنشاء ارتفاق مرور موثق مؤرخ في 09 - 11 - 2019 محرر من 

طرف األستاذ هشام امزال موثق بسال.

 30 رقم  املقتطع   39 رقم  كناش  عقب  تقني  ملف  بإيداع  6.توصيل 

بتاريخ 16 - 10 - 2019.

بايداع  بالتوصيل  مرفق   2019  -  07  -  15 في  مؤرخ  إحداث  7.محضر 

ملف تقني املذكور.

سيدي  اجلوهرة  عني  بجماعة  االمضاءات  مصحح  عرفي  اتفاق   .8

بوخلخال حتت رقم 490 بتاريخ 06 - 04 - 2017.

9. عقد وكالة موثق مؤرخ في 09 - 06 - 2016 محرر من طرف األستاذ 

هشام امزال موثق بسال.

10. عقد وكالة موثق مؤرخ في 03 - 03 - 2017 محرر من طرف األستاذ 

هشام امزال موثق بسال.

11. عقد وكالة موثق مؤرخ في 03 - 06 - 2016 محرر من طرف األستاذ 

هشام امزال موثق بسال.

12. عقد وكالة موثق مؤرخ في 13 - 05 - 2016 محرر من طرف األستاذ 

هشام امزال موثق بسال.

13. عقد وكالة موثق مؤرخ في 18 - 10 - 2017 محرر من طرف األستاذ 

هشام امزال موثق بسال.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو    

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 80 - 83

تاريخ اإليـداع : 03 يناير 2020

طالبا التحفيـظ : 

1 - عبد القادر زكيرة بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة 

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ازكيرة"

نوع امللك : دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش القصبة درب الرحالة رقم 12 
مساحتـه : 40 سنتيار تقريبا .

حـدوده : 
شمـاال : محمد دجايجي

شرقا : درب الرحالة
غربا : الرسم العقاري 179904 - 04

جنوبا : ولد سيدي ماري
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

 1419 احلجة  دي   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   : امللك  أصل 
موافق 22 مارس 1999

تاريخ التحديد : الثالثاء 03 مارس 2020 على الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 81 - 83
تاريخ اإليـداع : 10 يناير 2020

طالبا التحفيـظ : 
2 - الهواري محمد

3 - عايشة بداد بصفتهما طالبي التحفيظ حلق الزينة مناصفة بينهما
4 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محسن"
نوع امللك : دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش القصبة درب اقبالة رقم 96 
مساحتـه : 01 ار و 34 سنتيار تقريبا .

حـدوده : 
شمـاال : الرسم العقاري 23026 - 04 و السيد لقيد حلسن 

شرقا : درب قبالة
غربا : ورثة جبران

جنوبا : السيدة صوفي و دار حلبيب الرحموني
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 ربيع الثاني 1441 
موافق 13 ديسمبر 2019

تاريخ التحديد : الثالثاء 10 مارس 2020 على الساعة 09 صباحا 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك اخلير 1 " 
مطلب عدد 78 - 83 

و الذي الزالت خالصة مطلب حتفيظه طور النشر.
فان مسطرة   2019 ديسمبر   20 في  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ 
حتفيظ امللك املسمـى : *ملك اخلير 1* الكائن مبراكش املدينة القصبة 
 ,  83  -  78 رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   .28 رقم  القصيبة  طريق 

ستتابع من اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية و دلك في اسم : 
1 - محمد توفيق يزالي بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة
2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 

و دلك مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا و عقد توتيقي مؤرخ في 
20 ديسمبر 2019 محرر من طرف االستاذ جمال محدا * موثق مبراكش* 
مضمنه ان السيدة : زهراء اوتريت و من معها طالبي التحفيظ حلق 
امللك  الزينة من  يزالي كافة حق  توفيق  : محمد  للسيد  باعو  الزينة 

موضوع مطلب التحفيظ اعاله . 
احملافظ على االمالك العقارية مبراكش جيليز

عبد احلق ابو حفص    



األمالك العقارية
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مساحته : 26 آر 78 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات من سفلي وبناية من سفلي وطابق أول 

واسطبل وأرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : محب مسعودي، محب عبداهلل؛

شرقا : محب رابح، أحمد محب، عكاشة محب؛

جنوبا :  محمد ساملي، الطريق الرئيسية رقم 6030؛

غربا : الرسم العقاري رقم 132645 - 02.

طالب التحفيظ : السيد ميمون محب بن محمد.

مطلب رقم 26705 - 02

اسم امللك : حوض خرابشة.

سيدي  قيادة  القروية،  عصفور  رأس  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 

بوبكر-رأس عصفور القروية، دوار أوالد العقباني.

مساحته : 01 هـ 09 آر 55 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 138284 - 02؛

شرقا : الروملي العيد؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 132919 - 02؛

غربا : الرسم العقاري رقم 132919 - 02.

طالبتا التحفيظ السيدتني : 

- فاطنة روملي بنت محمد، بنسبة 56/72 

- رشيدة روملي بنت محمد، بنسبة 16/72.

مطلب رقم 26744 - 02

اسم امللك : مسعود.

لعوينات،  قيادة  القروية،  لعوينات  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 

لعوينات املركز.

مساحته : 25 آر 62 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات وأشجار الزيتون وبئر.

اجملاورون : 

شماال : عماري محمد، شعبة؛

مطلب   ،02  -  110238 رقم  العقاري  الرسم  امليلود،  بنهاري   : شرقا 

التحفيظ رقم 23544 - 02؛

محافظة وجدة

مطلب رقم 25133 - 02

اسم امللك : ظهر احلجرة.

إسلي  واد  قيادة  القروية،  : عمالة وجدة، جماعة مستفركي  موقعه 

القروية، دوار التواشنة.

مساحته : 74 آر 44 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حتحوتي محمد؛

شرقا : ورثة حتحوتي قدور؛

جنوبا :  واد؛

غربا : طريق عمومي بعرض 10 أمتار.

طالب التحفيظ : السيد عيسى هطهوطي بن امليلود.

مطلب رقم 26620 - 02

اسم امللك : مجزرة البلدية وجزء من السوق األسبوعي.

موقعه : إقليم جرادة، جماعة عني بني مطهر.

مساحته : 16 هـ 40 آر 96 سنتيار .

نوعه : أرض عارية وبنايات من سفلي و سوق و مجزرة ومرآب وأشجار مثمرة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 115473 - 02 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 21236 - 02؛

جنوبا :  واد مسخسخة؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 17 بعرض 30 مترا.

طالب التحفيظ : بلدية عني بني مطهر.

مطلب رقم 26658 - 02

اسم امللك : تيلمامت.

إسلي  واد  قيادة  القروية،  : عمالة وجدة، جماعة مستفركي  موقعه 

القروية، احملل املدعو تيلماميت.
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جنوبا :  الطريق الرئيسية رقم 6013 بعرض 30 مترا؛

غربا : ممر بعرض 03 أمتار، هباوي فاطنة.

طالب التحفيظ : السيد املاحي عماري بن العيد.

مطلب رقم 26754 - 02

اسم امللك : دار سكيكر.

موقعه : وجدة، طريق موالي عبداهلل بلهاشمي رقم 8.

مساحته : 01 آر 94 سنتيار .

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة بنسعيد الوجدي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 97211 - 02؛

جنوبا :  ممر؛

غربا : زنقة بلهاشم.

معها  ومن  محمد  بنت  سكيكر  جناة  السيدة   : التحفيظ  طالب 

 1071 املذكورين بخالصة مطلب املنشورة في اجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 10 يوليوز 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة

عمر أزرقان    

  

محافظة مكناس املنزه

مطلب رقم 26295 - 05

اسم امللك : " كيش مجاط فخدة بوخليف 4 .

موقعه : مكناس، جماعة مجاط، احملل املدعو : " أيت يحيا أيت زدالن .

وقع حتديده بتاريخ : 04 ديسمبر 2018؛

مساحته اإلجمالية : 137 هـ 99 آ 49 س.

نوعـه : ارض فالحية بها اشجار زيتون ، بنايات من سفلي ،آبار وأرض 

رعوية ، ومقلع؛

املتكون من قطعتني : 

- األولى مساحتها : 110 هـ 99 آ 73 س؛

اجملاورون

شماال : كيش أيت يحيى أيت زدلن طريق ؛

شرقا : طريق، رسم عقاري رقم k-11117 ممر ورسم عقاري رقم 93396 - 05؛

جنوبا : كيش أيت يحيى أيت شاعو ؛

غربا : كيش أيت يحيى أيت شاعو ورسم عقاري رقم 79044 - 05؛

- الثانية مساحتها : 26 هـ 99 آ 49 س ؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم : 152170 - 05 ؛

شرقا : واد بوفكران؛

جنوبا : واد بوفكران؛

غربا : طريق؛

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية نيابة عن اجلماعة الساللية مجاط فخدة بوخليف 

مطلب رقم 26562 - 05

اسم امللك : " بشرى".

موقعه : مكناس، ويسالن ، حي النصر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 21 يونيو 2018؛

مساحته : 1آ ؛

نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابقني علويني؛

اجملاورون : 

شماال : السيد عبد العزيز الناصري ؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : السيد الطيبي الركراكي ؛

غربا : رسم عقاري رقم 123548 - 05؛

طالبة التحفيظ : السيدة بشرى البشير بنت ادريس . 

مطلب رقم 29394 - 05

اسم امللك " بني الشعاب بعني البيضة"

موقعه : بعمالة مكناس، دائرة زرهون ، قيادة وليلي دوار مياسة احملل 

املدعو : " سيدي مريزق" ؛ 

وقع حتديده بتاريخ 3 يوليو2018؛

مساحته : 67آ64 س ؛

نوعـه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : شعبة ؛

شرقا : السيد امحمد تدالوي ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 86804 - 05؛ 

غربا : رسمان عقاريان رقم : 88414 - 05 و86806 - 05 ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد العلمي بن محمد. 

مطلب رقم 29401 - 05

اسم امللك : " املسجد الكبير بكرمت"

موقعه : بعمالة مكناس، دائرة زرهون ، قيادة وليلي ، دوار كرمة بنسالم؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 11 يوليو 2018؛
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مساحته : 3آ 79 س ؛

نوعـه : مسجد؛

اجملاورون : 

شماال : ممر ؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 25818 - 05 ؛

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "انزالة بني عمار"

إقليم مكناس

إن احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه يشرفه أن ينهي لعلم 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

املدعوة : " انزالة بني عمار " ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر 

10 من  هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم174-69-1 املؤرخ في 

جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969،

املطالب رقم : 

 26716 - 26715 - 26708 - 26706 - 26657 - 26573 - 26571 - 26570

 -  26751  -  26750  -  26749  -  26748  -  26747  -  26746  -  26743  -

 26818 - 26809 - 26801 - 26797 - 26785 - 26766 - 26755 - 26752

 -  26927  -  26925  -  26915  -  26895  -  26864  -  26860  -  26835  -

 26960 - 26953 - 26952 - 26944 - 26943 - 26939 - 26931 - 26929

 -  26986  -  26978  -  26977  -  26975  -  26970  -  26963  -  26961  -

 27025 - 27015 - 27014 - 27013 - 27003 - 27000 - 26999 - 26988

 -  27040  -  27039  -  27035  -  27033  -  27031  -  27029  -  27027  -

 27085 - 27082 - 27080 - 27070 - 27062 - 27058 - 27057 - 27042

 -  27097  -  27096  -  27094  -  27093  -  27092  -  27091  -  27090  -

 27121 - 27119 - 27118 - 27114 - 27110 - 27104 - 27102 - 27101

 -  27223  -  27222  -  27221  -  27220  -  27176  -  27171  -  27144  -

 27268 - 27266 - 27247 - 27246 - 27237 - 27236 - 27232 - 27226

 -  27331  -  27303  -  27286  -  27284  -  27281  -  27279  -  27272  -

.27339 - 27334

جميع هذه املطالب على الرمز 05. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه    

     بوشعيب دومار

محافظة طنجة

مطلب رقم 27815 - 06

اسم امللك : الدهدوه.

موقعه : طنجة حي جامع املقراع، 

وقع حتديده في : 06 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 س 01 آر.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير؛

شرقا : مطلب عدد 27713 - 06؛

جنوبا : زنقة عرضها 4 متر؛

غربا : رسم عقاري عدد 643/ط؛

طالب التحفيظ : السيد حسن الدهدوه بن احمد.

مطلب رقم 27307 - 06

اسم امللك : ملك الزوضي.

موقعه : طنجة مدشر مديونة، 

وقع حتديده في : 04 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 س 46 آر.

نوعه : أرض عارية بها بئر؛

اجملاورون : 

شماال : واد؛

شرقا : رسم عقاري عدد 78498 - 06؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 9003/ط؛

غربا : طريق عرضها 3 متر ، سعيد فوزي؛

طالبو التحفيظ : السيد رشيدة الزوضي و من معها.

مطلب رقم 27554 - 06

اسم امللك : السواحل.

موقعه : طنجة جماعة حجر النحل مدشر حجر النحل، 

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 س 85 آر 19 هـ.

نوعه : أرض فالحية بها خمس بنايات سفلية و اساس بناء و اشجار 

الزيتون و ثالث ابار و مسبار؛
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اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد دقون؛

شرقا : ورثة احمد املرابط؛

جنوبا : طريق عمومي،عبد السالم النفاري؛

غربا : واد؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد بن محمد اليونسي و من معه.

مطلب رقم 27720 - 06

اسم امللك : ظهر املرس 1.

موقعه : طنجة مدشر مديونة، 

وقع حتديده في : 13 اغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 00 س 35 آر 02 آر.

نوعه : أرض عارية بها ممر؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 75125 - 06، ملك الغير؛

شرقا : رسم عقاري عدد 112/ط؛

جنوبا : مطلب عدد 27723 - 06؛

غربا : رسم عقاري عدد 112/ط؛

طالبو التحفيظ : السيد علي بن العربي العمراني و من معه.

مطلب رقم 27723 - 06

اسم امللك : ظهر املرس 2.

موقعه : طنجة مدشر مديونة، 

وقع حتديده في : 13 اغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 س 56 آر 01 هـ.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 27720 - 06؛

شرقا : رسم عقاري عدد 112/ط؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 41836 - 06؛

غربا : رسم عقاري عدد 12391 - 06؛

طالبو التحفيظ : السيد علي بن العربي العمراني و من معه.

مطلب رقم 27798 - 06

اسم امللك : التمسماني.

موقعه : طنجة حي جامع املقراع، 

وقع حتديده في : 24 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 س 01 آر.

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني و مرفق؛

اجملاورون : 

شماال : امينة التمسماني؛

شرقا : ورثة مجاهد شعيب؛

جنوبا : ممر عرضه مترين؛

غربا : ورثة عبد احلميد الرايس؛

طالبو التحفيظ : السيد زهرة متسماني و من معها.

مطلب رقم 27896 - 06

اسم امللك : احمد.

موقعه : طنجة حي مسترخوش، 

وقع حتديده في : فاحت يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 س.

نوعه : أرض عارية بها اشجار؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 162720 - 06؛

شرقا : محمد الصمدي؛

جنوبا : االحباس؛

غربا : ممر خاص عرضه 3 متر؛

طالب التحفيظ : السيد احمد بن اخملتار اقبيب.

مطلب رقم 27901 - 06

اسم امللك : ياسني.

موقعه : طنجة مدشر مديونة، 

وقع حتديده في : 17 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 75س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم معنني؛

شرقا : ام كلثوم بن عمار؛

جنوبا : بناءفي ملك الغير ، رسم عقاري عدد 169028 - 06؛

غربا : عبد السالم معنني؛

طالب التحفيظ : السيد محمد زردوع.

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 22081 - 06

امللك املسمى ملياء

الكائن : بوالية طنجة ، مدينة طنجة مدشر خندق كور

طالب التحفيظ : محمد بن احلسني الزركاني
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وقع التحديد في : 15 يونيو 2007

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 20س47آر

 560 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ 23 سبتمبر 2009

   احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بطنجة

حسن السبسي     

  

 محافظة فاس 

مطلب رقم 25024 - 07

اسم امللك : " ارضية مسجد راس اجلنان" 

احملل  اجلنان  راس  البطحاء  اإلدارية  امللحقة   ، املدينة  بفاس   : موقعه 

املدعو : "ارضية مسجد راس اجلنان" 

وقع حتديده في : 28 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37 س

نوعــه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شمـاال : درب راس اجلنان

 شرقـا : درب راس اجلنان

جنوبـا : طالبة التحفيظ ، فؤاد بوشريط.

غربـا : درب

طالبة التحفيظ : احباس فاس ينوب عنها السيد ناظر اوقاف فاس.

مطلب رقم 25028 - 07

الزبيب  رحبة   1/1-1/2-1/3 رقم  وطراز   7 رقم  احلانوت   "  : امللك  اسم 

الشرفاء الكتانيني " 

 ، الزبيب  رحبة  القطانني،  اإلدارية  امللحقة   ، املدينة  بفاس   : موقعه 

احلانوت رقم 7 وطراز رقم 1/1-1/2-1/3.

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 س

نوعــه : أرض به بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شمـاال : عبد القادر الكيسي ، ممر مسدود.

شرقـا : ساحة رحبة الزبيب. 

جنوبـا : بوبكري فراس، عبد اللطيف احلياني.

غربـا : حسن البكاري 

طالبة التحفيظ : احباس فاس ينوب عنها السيد ناظر اوقاف فاس

    احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

      حدو اواحلسن

  

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 118728 - 08

اسم امللك : أرض احلطةأأاااا. 

موقعه : إقليم و دائر اجلديدة، جماعة أوالد احسني، دوار املعاشات.

وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2018.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 12 آ 33 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و مسقاة. 

اجملاورون : 

شماال : محمد رسيم و محمد بن امبارك. 

شرقا : محمد بلفقيرة.

جنوبا : مريرة و طريق.

غربا : محمد بلفقيرة و خديجة بنت العربي.

طالب التحفيظ : علي الدراج بن سعيد.

مطلب رقم 118791 - 08

اسم امللك : أرض الواد. 

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

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2018.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 آ 82 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 135827 - 08. 

شرقا : خديجة معروف.

جنوبا : ممر خاص.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 118786 - 08 و رسم عقاري عدد 135827 - 08.

طالبة التحفيظ : زهراء معروف بنت احمد.
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اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 118839 - 08

امللك املسمى : أرض ابراهيم. 

الكائن : إقليم و دائر اجلديدة، دوار الطاجني.

طالب التحفيظ : ابراهيم عرشاني بن محمد.

وقع حتديده في : 23 يناير 2019

ان هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

19 يونيو 2019 عدد 1068.

تغيير اسم امللك ذي الرسم العقاري رقم 203950 - 08 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

اسم  يغير  أن  يطلب  املصطفى،  بن  الزيادي  عادل  السيد  أن  للعموم 

امللك موضوع الرسم العقاري رقم 203950 - 08 حيث أصبح يسمى 

" رودان جينيور" عوضا عن " نعمة 2 كريش".

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "هشتوكة"

إقليم اجلديدة : 

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  باجلديدة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  اخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

هذا  نشر  من  ابتداء  بعد مضي شهرين  ينتهي  املدعوة "هشتوكة" 

10 جمادى  174-69-1 املؤرخ في  اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم 

األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969. 

املطالب رقم : 

108035-108036-108037-108040-108045-108047-108049-

108051-108052-108090-108099-108138-108140-108141-

108142-108143-108144-108148-108155-108156-108172-

108175-108176-108180-108181-108182-108193-108209-

108210-108254-108532-109173-109181-109773-110176-

.110194-110250-110928-111080

جميع هذه املطالب على الرمز 08.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

املعطي زديد     

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 15911 - 10

اسم امللك : حنان.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد حمدان جتزئة الوفاء.

مساحته : 91 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ، طابقني ومرافق. 

اجملاورون : 

شماال : الشركة املدنية العقارية الوفاء

جنوبا : رسم عقاري عدد 37374 - 10واحلاج نبيل؛

شرقا : الصاحلي عائشة؛

غربا : الزنقة .

طالبة التحفيظ : السيدة فطومة السموني بنت احلاج محمد. 

مطلب رقم 46739 - 10

اسم امللك : شيماء.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد أوالد عطو.

مساحته : 45 س .

نوعه : ارض فالحية بجزء منها بناية سفلية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 45181 - 10،

جنوبا : جباوي حلسن؛

شرقا : مطلب عدد 43169 - 10؛

غربا : الزنقة.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة احملمودي بنت احمد. 

مطلب رقم 49605 - 10

اسم امللك : ملك عبد احلق.

موقعه : الكائن باقليم بني مالل دائرة القصيبة بلدية زاوية الشيخ 

احملل املدعو " حي بوميجان 

مساحته : 01 آ 92 س .

نوعه : بناية جزء منها دات سفلي به متاجر ومرافق وجزء به سفلي 

وطابق اول . 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

جنوبا : عبد اهلل معتمد ومصطفى حللو ورسم عقاري عدد 

58711 - 10؛

شرقا : الزنقة ؛
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غربا : شارع.

طالبو التحفيظ : السيدة فاطمة عبد احلق بنت حدو ومن معها . 

مطلب رقم 49669 - 10

اسم امللك : السعادة.

موقعه : إقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة الربع جماعة كطاية 

احملل املدعومزارع مجاط.

مساحته : 01 هـ 70 آ 21 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

جنوبا : ملك االحباس؛

شرقا : حسو حميد؛

غربا : مطلب عدد 38321 - س.

طالبو التحفيظ : السيد نور الدين املصمودي بن خليفة ومن معه. 

مطلب رقم 49715 - 10

اسم امللك : جارملان3.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابراحملل 

املدعو أوالد عياد أوالد زهرة سيدي عيسى.

مساحته : 01 هـ 38 آ 66 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الليمون. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق،

جنوبا : ممر؛

شرقا : مطلب عدد 49716 - 10؛

غربا : ملك االحباس وورثة حلسن حمي.

طالب التحفيظ : السيد حمادي جارملان بن محمد . 

مطلب رقم 50644 - 10

اسم امللك : كوثر.

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

كطاية احملل املدعو زمكيل.

مساحته : 01 هـ 57 آ 63 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 50645 - 10،

جنوبا : ممر؛

شرقا : ارتفاق الساقية؛

غربا : ممر.

طالبو التحفيظ : السيد علي امروس بن موحى ومن معه. 

مطلب رقم 50645 - 10

اسم امللك : اسامة.

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

كطاية احملل املدعو زمكيل.

مساحته : 01 هـ 03 آ 73 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

جنوبا : مطلب عدد 50645 - 10؛

شرقا : ارتفاق الساقية؛

غربا : ممر.

طالبو التحفيظ : السيد على امروس بن موحى ومن معه. 

مطلب رقم 50797 - 10

اسم امللك : احملمدي.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوزيتون حملال.

مساحته : 01 آ.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 87920 - 10،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : رسم عقاري عدد 45536 - 10.

طالبو التحفيظ : السيد ة الصاحلة بنسالم ومن معها . 

مطلب رقم 51152 - 10

اسم امللك : احلوات.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو" حي العامرية".

مساحته : 77 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق. 
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اجملاورون : 

شماال : فرحات حفيظة،

جنوبا : مدخل؛

شرقا : ضهراوي عبد اهلل ومن معه؛

غربا : بوزيدي فتيحة ومدخل.

طالبو التحفيظ : السيد احلبيب احلوات بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 51172 - 10

اسم امللك : املفضل.

الضون  دوار  حمدان  أوالد  املدعو"  احملل  مالل  بني  مدينة   : موقعه 

املفضل".

مساحته : 05 آ 93 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية،

جنوبا : ورثة الضو بوزكري؛

شرقا : مطلب عدد 49107 - 10 وورثة الضو حدو؛

غربا : رسم عقاري عدد 83765 - 10

طالبو التحفيظ : السيد ة خدوج شابور بنت ملفضل ومن معها . 

مطلب رقم 51222 - 10

اسم امللك : الرحمة.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد حمدان نهاية شارع 

احلسن التاني.

مساحته : 18 آ 05 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 70251 - 10،

جنوبا : ورثة سفار بن عزيز؛

شرقا : ارتفاق الساقية؛

غربا : ساقية وشارع.

طالب التحفيظ : السيد ادريس عريب بن عبد اللطيف. 

مطلب رقم 51230 - 10

اسم امللك : عبلة 1.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة.

مساحته : 51 آ 93 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 12691 - 10،

جنوبا : ورثة وراق امحمد؛

شرقا : مطلب عدد 51231 - 10؛

غربا : رسم عقاري عدد 12691 - 10.

طالبة التحفيظ : شركة تادلة كامب. 

مطلب رقم 51231 - 10

اسم امللك : عبلة 2.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوامغيلة.

مساحته : 87 آ 78 س .

نوعه : قطعةارضية جزء منها عارمحاط بصور واجلزء االخربه فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 65461 - 10،

جنوبا ارتفاق الساقية وورثة وراق امحمد؛

شرقا : ارتفاق الساقية؛

غربا : مطلب عدد 51230 - 10 ورسم عقاري 12691 - 10.

طالبة التحفيظ : شركة تادلة كامب. 

مطلب رقم 51277 - 10

اسم امللك : غالي.

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل 

املدعو بومعيز.

مساحته : 02هـ 33 آ 47 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : بن موسى محمد،

جنوبا : رسوم عقارية عدد 74580 - 10 ، 69875 - 10 و69872 - 10؛

شرقا : رسم عقاري عدد 69872 - 10؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم صبير بن عباس. 

مطلب رقم 51286 - 10

اسم امللك : خشابو 2.

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

كطاية احملل املدعوخشابو.

مساحته : 11 هـ37 آ 28 س .
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نوعه : ارض فالحية بها بئر وحوض مائي. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة الفقير محمد، رسم عقاري عدد 71405 - 10وساقية،

جنوبا : مدحل ، هجري عبد الرحمان وورثة امبارك الزهواني ؛

شرقا : مطلبي عدد 41254 - 10 و42485 - 10؛

غربا : ممر.

طالبو التحفيظ : السيد حمزة ايت محند بن بلكاسم ومن معه . 

مطلب رقم 51296 - 10

اسم امللك : هشام 1.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دار الدباغ.

مساحته : 78 س .

نوعه : دار للسكنى بها متجر بالسفلي وطابقني ومرافق . 

اجملاورون : 

شماال : ساقية،

جنوبا : رسم عقاري عدد 53560 - 10؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : رسم عقاري عدد 62174 - 10.

طالب التحفيظ : السيد محمد هشام . 

مطلب رقم 51304 - 10

اسم امللك : احلسناء.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو عني الغازي.

مساحته : 63 س .

نوعه : ارض عارية بها شجرة من الزيتون 

اجملاورون : 

شماال : موناليزا وافي،

جنوبا : مطلب عدد 51305 - 10؛

شرقا : خداش احمد ورسم عقاري عدد 64355 - 10؛

غربا : مدخل.

طالبة التحفيظ : السيدة حسناء النعيمي بنت محمد. 

مطلب رقم 51305 - 10

اسم امللك : احلسناء.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو عني الغازي.

مساحته : 63 س .

نوعه : بناية سفلية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 51304 - 10،

جنوبا : اولعيد اجغي؛

شرقا : رسم عقاري عدد 64355 - 10؛

غربا : مدخل .

طالبو التحفيظ : السيدة حسناء النعيمي بنت محمد ومن معها. 

مطلب رقم 51306 - 10

اسم امللك : فارس.

احملل  امبارك  أوالد  وجماعة  قبادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعواوالد بوهندة.

مساحته : 01 آ 09 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : رسم عقاري عدد 83065 - 10؛

شرقا : مطلب عدد 50902 - 10؛

غربا : احلاجة الزوهرة.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان امصاد بن احمد . 

مطلب رقم 51316 - 10

اسم امللك : عابدي.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد اعيش احملل 

املدعوايت العرابي.

مساحته : 01 آ 29 س .

نوعه : ارض عارية محاطة بصور بجزء منها بناية سفلية. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : ورثة بارودي العربي؛

شرقا : مجاور غير معروف ودنون احمد؛

غربا : حسن املتقي.

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل عابدي بن الصالح . 

مطلب رقم 51320 - 10

اسم امللك : تارمتات.

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

كطاية احملل املدعوتارمتات ايت عصام.



657 عدد 1099 - 26 جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020(

مساحته : 14 آ 48 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 16733 - 10،

جنوبا : خلوق محمد؛

شرقا : ورثة خلوق احلسني؛

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : السيدة منال عماري بنت جمال . 

مطلب رقم 51322 - 10

اسم امللك : امنية.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوحي فوغال.

مساحته : 80 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق املرور،

جنوبا : الكواي حفيظ ؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : نحال يامنة.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة صبري بنت البداوي. 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 45181 - 10 

امللك املسمى : حليمة.

الكائن : مبدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد عطو

وقع حتديده في : 19 ابريل 2013.

طالبة التحفيظ : السيد ة فاطمة احملمودي بنت احلاج احمد

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  جديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 82 املؤرخة في 22 اكتوبر2014 

اصالح خطأ - يتعلق مبطلب رقم 51417 - 10 

الذي نشر اإلعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1092

بتاريخ 04 ديسمبر 2019 

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : السيد محي الدين طالب بن عزيز 

اقرا : 

طالب التحفيظ : السيد محي الدين طاليب بن عزيز 

والباقي بدون تغيير

اصالح خطأ - يتعلق مبطلب رقم 50837 - 10 

الذي نشر اإلعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1097

بتاريخ 08 يناير 2020 

عوضا عن : 

مطلب عدد : 50737 - 10 

اقرا : 

مطلب عدد : 50837 - 10

والباقي بدون تغيير

اصالح خطأ - يتعلق مبطلب رقم 51367 - 10 

الذي نشر اإلعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1085

بتاريخ 16 أكتوبر 2019 

عوضا عن : 

مطلب عدد : 31367 - 10 

اقرا : 

مطلب عدد : 51367 - 10

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

  

محافظة الناظور

مطلب رقم 13482 - 11

اسم امللك : حمزة

موقعه : اقليم الناظور، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 آر 53 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي.

اجملاورون : 

التحفيظ عدد  و مطلب   11 -  2669 التحفيظ عدد  : مطلب  شماال 

 . 11 - 13517

شرقا : ممر و مطلب التحفيظ عدد 13517 - 11 .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 13517 - 11 و ورثة حلمام عمار.

غربا : ملك الغير و مطلب التحفيظ عدد 13975 - 11 .

طالب التحفيظ : السيد عساوي حماد لوكيلي.

مطلب رقم 30055 - 11

اسم امللك : تفريت 1. 

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو ايدمي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 04 هـ 44 آر 97 س.
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نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 4061 - 11.

شرقا : أوالد محمد البشير.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2400 - 11.

غربا : خلصم. 

طالب التحفيظ : البشير جوهري بن محند.

مطلب رقم 33312 - 11

اسم امللك : االخوة

موقعه : اقليم الناظور، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 22 آر 80 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها ممرين.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير. 

شرقا : ملك الغير.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 22775 - 11.

غربا : ملك الغير.

طالبو التحفيظ : السيد فيصل بوجالب بن عباس ومن معه.

مطلب رقم 33854 - 11

اسم امللك : الشاطىء األحمر. 

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو ابوعرفاتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 هـ 66 آر 84 س.

نوعه : أرض عارية بجزء بناية قدمية و أشجار و يخترقها شعبة و عمود 

و خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون : 

شماال : أيدمي محمد عالل.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : أيدمي محمد و مطلب التحفيظ عدد 33315 - 11.

غربا : كدمي احلسني. 

طالب التحفيظ : محمد شوراق بن احمد.

مطلب رقم 34117 - 11

اسم امللك : الهواري.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة احدادا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 آر 45 س

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة تشومبر.

شرقا : ورثة تشومبر. 

جنوبا : ورثة تشومبر. 

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد الهواري بنعالل بن محمد.

مطلب رقم 35533 - 11

اسم امللك : البركة.

بني  دوار  املدعو  احملل   ، امطالسة  جماعة   ، الدريوش  اقليم   : موقعه 

اوكيل أوالد حمو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 19 آر 33 س

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

ملحق و مراب و بئر و أشجار.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : املزياني محمد ومن معه و يوسف لعروسي هجو. 

جنوبا : مسلك عمومي. 

غربا : الورطاسي محمد .

طالب التحفيظ : السيد البوعمري محمد بن احمد

مطلب رقم 35579 - 11

اسم امللك : بورخا.

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 آر 75 س

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : محند اريفي.

شرقا : زنقة. 

جنوبا : عمر العش. 

غربا : عبد العزيز و ملك الغير و الرسم العقاري عدد 55373 - 11 .

طالبة التحفيظ السيدة : ممات العبدوني بنت محمد.

مطلب رقم 39937 - 11

اسم امللك : عمراوي.

موقعه : مدينة الناظور ، حي براقة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 08 س

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



659 عدد 1099 - 26 جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020(

اجملاورون : 

شماال : ورثة العمراوي محمد.

شرقا : إدي موسى و ملك الغير. 

جنوبا : زنقة. 

غربا : العمراوي عبد الرحيم .

طالب التحفيظ : السيد عبد احملسن عمراوي بن محمد.

مطلب رقم 39951 - 11

اسم امللك : نورة.

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة بوعرك ، احملل املدعو مزارع بويغنجاين.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 هـ 76 آر 52 س

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بناية أشجار الزيتون و يخترقها ممرين 

وخط كهربائي منخفض التوتر و خزان املاء .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21624 - 11 و امللك الغابوي.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31065 - 11 و أوالد معاش. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31180 - 11. 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31180 - 11 .

طالب التحفيظ : السيد احلنطالي احمد بن علي.

مطلب رقم 40071 - 11

اسم امللك : مصطفى.

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 29 آر 74 س

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : ورثة ميمون بلوح. 

جنوبا : فضمة بلوح. 

غربا : مسلك عمومي .

طالب التحفيظ : السيد مصطفى البرجراجي بن بناصر.

مطلب رقم 40292 - 11

اسم امللك : الفقيري.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد ميمون ، احملل املدعو انباشا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 36 س

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحيم النباش و ورثة حميدة النباش.

شرقا : الهادي حمو. 

جنوبا : ورثة النباش. 

غربا : معنان حمو.

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي الفقيري بن عمر.

مطلب رقم 40425 - 11

اسم امللك : كعوش. 

موقعه : إقليم الناظور ، قيادة بني بوغافر ، اجلماعة القروية اعزانن ، 

احملل املدعو دوار تفاسور.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 54 س.

القطعة االولى : 

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق علوية.

مساحتها : 01 آر 28 س 

اجملاورون : 

شماال : بركوش.

شرقا : زنقة.

جنوبا : ورثة محمد بن حمو.

غربا : بركوش يونس و عبد الكرمي.

القطعة الثانية : 

نوعها : مراب.

مساحتها : 26 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن حمو.

شرقا : زنقة .

جنوبا : زنقة.

غربا : ورثة محمد بن حمو.

طالبة التحفيظ : السيدة حليمة كعوش بنت ملود.

مطلب رقم 40500 - 11

اسم امللك : االمان.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة بودينار ، احملل املدعو دوار ايت شوكت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 09 ار 48 س.

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

اجملاورون : 

شماال : مصطفى الشياخي و نور الدين الشياخي.

شرقا : مسلك عمومي. 

جنوبا : احلسن كروم.

غربا : شوقي محمد.

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم ازعوم بن احمد.
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مطلب رقم 40503 - 11

اسم امللك : تارزيت 1.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو دوار جهليوة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 ار 86 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : بوزيان ترزيت.

شرقا : ممر. 

جنوبا : ورثة ميمون عمار.

غربا : فريدة ترزيت.

طالبة التحفيظ : السيدة تارزيت فاطمة بنت احمد.

مطلب رقم 40504 - 11

اسم امللك : تارزيت 2.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو دوار جهليوة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 95 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و يخترقها ممر.

اجملاورون : 

شماال : بوزيان ترزيت.

شرقا : فريدة ترزيت. 

جنوبا : ورثة ميمون عمار.

غربا : فريدة ترزيت.

طالبة التحفيظ : السيدة تارزيت فاطمة بنت احمد.

مطلب رقم 40549 - 11

اسم امللك : بوزريب 1.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني وكيل ، احملل املدعو بوزريب .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 08 هـ 19 ار 04 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي مرتفع التوتر.

اجملاورون : 

شماال : احلاج بوعمارة و مسلك عمومي.

شرقا : اشلحي موح. 

جنوبا : اشلحي عبد القادر.

غربا : ورثة عالل زريوح. 

طالب التحفيظ : السيد مصطفى بودراهم بن محمد.

مطلب رقم 40551 - 11

اسم امللك : بوزريب 2.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني وكيل ، احملل املدعو بوزريب .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 هـ 29 ار 23 س.

نوعه : أرض عارية تخترقها شعبة.

اجملاورون : 

شماال : ميمون بوطيب.

شرقا : احمد اخملتار. 

جنوبا : احمد اخملتار.

غربا : اشلحي اخملتار. 

طالب التحفيظ : السيد مصطفى بودراهم بن محمد.

مطلب رقم 40585 - 11

اسم امللك : زخنيني.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو دوار أوالد يوسف 

أوالد احلاج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 01 س.

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

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 35432 - 11.

جنوبا : زنقة.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 40467 - 11.

طالبة التحفيظ : حفيظة زخنيني بنت مولود.

مطلب رقم 40586 - 11

اسم امللك : وعيش.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو املشال مبزارع البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 45 س

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

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 35289 - 11.

شرقا : زنقة. 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 43442 - 11. 

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد خالد وعيش بن محمد.

مطلب رقم 40591 - 11

اسم امللك : فيصل.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة احدادا ، احملل املدعو ارميام.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 آر 93 س.
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نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مزيان. 

شرقا : معمر لهراوي.

جنوبا : ورثة مزيان.

غربا : ورثة مزيان.

طالب التحفيظ : السيد حمو قوبع بن محمد.

مطلب رقم 40596 - 11

اسم امللك : بوحميدي.

موقعه : اقليم الناظور جماعة حاسي بركان ، احملل املدعو اوالد احمد 

بن علي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 16 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد عبد القادر.

شرقا : ورثة محمد عبد القادر.

جنوبا : ورثة محمد عبد القادر.

غربا : ورثة محمد عبد القادر.

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق البوحميدي بن محمد.

مطلب رقم 40600 - 11

اسم امللك : اخلروبة.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة احدادا ، احملل املدعو اخلروبة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 30 ار 35 س.

نوعه : أرض عارية بها مسالك عمومية و أعمدة كهربائية و أشجار 

متنوعة.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 12041 - 11.

شرقا : زنقة.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 12041 - 11.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12041 - 11.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش.

مطلب رقم 40603 - 11

اسم امللك : العربي. 

موقعه : اقليم الناظور، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو مزارع البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 19 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بودوني بوزيان.

شرقا : زنقة. 

جنوبا : أعراب ميلود. 

غربا : ورثة لهبيل ميمون و الرسم العقاري عدد 31647 - 11.

طالب التحفيظ : احمد العربي بن عبد القادر.

مطلب رقم 40607 - 11

اسم امللك : ملوي.

موقعه : مدينة الناظور، حي الكندي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 91 س.

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

اجملاورون : 

شماال : اسباعي مصطفى. 

شرقا : بوزحزاح حسن و الرسم العقاري عدد 24793 - 11 .

جنوبا : بوزحزاح حسن.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد حميد ملوي بن محمد.

مطلب رقم 40612 - 11

اسم امللك : اجواهرة السفلى.

اجواهرة  املدعو  احملل   ، ازغنغان  جماعة   ، الناظور  اقليم   : موقعه 

السفلى .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 05 س.

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

اجملاورون : 

شماال : اسباعي املهدي.

شرقا : انسة بسكور.

جنوبا : زنقة.

غربا : زنقة.

طالبة التحفيظ : السيدة فدوى بسكور بنت عمر.

مطلب رقم 40617 - 11

اسم امللك : حميدو.

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو تاوريرت بوستة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 04 آر 92 س.

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

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 43660 - 11.
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شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 60155 - 11.

غربا : ورثة عزوز حمو.

طالبو التحفيظ : السيد حاميد الزياني بن امحمد ومن معه.

مطلب رقم 40619 - 11

اسم امللك : سعد 2. 

موقعه : اقليم الناظور جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار سمار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 04 آر 62 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة الشيخاوي دودوح.

شرقا : ورثة الشيخاوي دودوح .

جنوبا : ورثة عالل اخملتار.

غربا : ورثة عالل اخملتار. 

طالبو التحفيظ : احمد بويافري بن احميدة ومن معه

مطلب رقم 40624 - 11

اسم امللك : سعد 7. 

موقعه : اقليم الناظور جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار سمار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 آر 11 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : عبوزي محمد.

شرقا : عبوزي محمد ومن معه.

جنوبا : موح علوش.

غربا : ورثة الشيخاوي محمد. 

طالبو التحفيظ : احمد بويافري بن احميدة ومن معه

مطلب رقم 40635 - 11

اسم امللك : العمريوي .

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 01 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علوين .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : زنقة. 

جنوبا : بنعيسى اوروحو.

غربا : حلبيب بوبكر و الرسم العقاري عدد 35105 - 11.

طالب التحفيظ : السيد رشيد العمريوي بن محمد.

مطلب رقم 40643 - 11

اسم امللك : قروع 1.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء.

املساحة اإلجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 ار 63 س.

نوعها : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : قروع رقية .

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : قروع احمد.

غربا : محمد مغنوج و الرسم العقاري عدد 35648 - 11.

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة قروع بنت محمد.

مطلب رقم 40644 - 11

اسم امللك : شركة كوستيموب سعيد 1.

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 06 س.

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

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 40645/ 11.

شرقا : ورثة ضرضور بوبكر.

جنوبا : ضرضور اسماعيل.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد شركة كوستيموب سعيد بواسطة ممثلها 

القانوني سعيد كالبيلي بن مصطفى.

مطلب رقم 40649 - 11

اسم امللك : بني بوغمارن الغربية.

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة احدادا ، احملل املدعو بني بوغمارن الغربية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 06 ار 19 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : زروالي حميد و مطلب التحفيظ 40371 - 11.

جنوبا : زنقة و وديع بوغزوالي.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى األكحال بن عالل.

مطلب رقم 40650 - 11

اسم امللك : الطلحاوي 2.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اركمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 07 ار 64 س.
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نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : البوعناني فاطمة.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : ورثة البوعناني.

غربا : ورثة البوعناني و مطلب التحفيظ عدد 39627 - 11 و مطلب 

التحفيظ عدد 39658 - 11.

طالب التحفيظ : السيد علي الطلحاوي بن محمد. 

مطلب رقم 40653 - 11

اسم امللك : الشافي.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 94 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ميمون شاشا.

شرقا : زنقة .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 34281 - 11

غربا : حدوش كرمية.

طالب التحفيظ : عبد السالم الشافي بن احمد.

مطلب رقم 40654 - 11

اسم امللك : بولكدور.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو سيدي البشير.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 10 ار 02 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اضريس بوزيان.

شرقا : اضريس محمد مولدة.

جنوبا : اضريس بوعزة.

غربا : اضريس محمد ملقدم.

طالبة التحفيظ : السيدة رزيقة بولكدور بنت محمد.

مطلب رقم 40773 - 11

اسم امللك : اجناو 

موقعه : اقليم الناظور جماعة اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 10 آر 06 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار متنوعة و بجزء منها ثالث بنايات عبارة 

عن سفلي و بئر .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : ورثة محمد ازريوح و مرمي زريوح.

جنوبا : القادري عمر و طالب التحفيظ .

غربا : اكبوع عبد الرحيم 

طالب التحفيظ : محمد اجناو بن عبد السالم.

مطلب رقم 40853 - 11

اسم امللك : ياسني.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة البركانيني ، احملل املدعو ابوعرفاتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 09 آر 96 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حليا. 

شرقا : بوعرفة عبد الرزاق.

جنوبا : ممر.

غربا : شكراني فاطمة.

طالب التحفيظ : السيد يزيد ميمي بن محمد.

مطلب رقم 40925 - 11

اسم امللك : جرف النسور 3.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو جرف النسور 

دوار سيدي موسى .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 14 هـ 09 آر 61 س

نوعه : أرض فالحية تخترقها ثالث شعبات.

اجملاورون : 

شماال : الواد.

شرقا : الواد. 

جنوبا : مومن بهالي. 

غربا : حمداوي محند .

طالب التحفيظ : السيد كرمي بن احميدة حداد.

مطلب رقم 40926 - 11

اسم امللك : جرف النسور 2.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو جرف النسور 

دوار سيدي موسى .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 هـ 85 آر 26 س

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بغداد.
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شرقا : مسلك عمومي. 

جنوبا : حمداوي محند. 

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد كرمي بن احميدة حداد.

مطلب رقم 40927 - 11

اسم امللك : جرف النسور 1.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو جرف النسور 

دوار سيدي موسى .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 هـ 47 آر 19 س

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بغداد.

شرقا : الواد. 

جنوبا : الواد. 

غربا : مسلك عمومي.

طالب التحفيظ : السيد كرمي بن احميدة حداد.

مطلب رقم 40940 - 11

اسم امللك : حالي.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار تفاسور .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 11 ار 42 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محمد حالي و ورثة كركور.

شرقا : مسلك عمومي. 

جنوبا : احمد عيسى.

غربا : احمد بن حدو.

طالب التحفيظ : محمد حالي بن احمد.

مطلب رقم 41017 - 11

اسم امللك : وعليت.

دوار  املدعو  ، احملل  الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل  اقليم   : موقعه 

تانوت الرمان .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 15 ار 38 س.

: أرض عارية بجزء منها بنايتني عبارة عن سفلي وبها حديقة  نوعه 

وبئر.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : يعقوب موح بن احمد. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 17803 - 11.

غربا : احلاج عبد القادر و احلاج اشبوت و عالل بن موح. 

طالب التحفيظ السيد احلسن وعليت بن محمد.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ

عدد 35546 - 11 ، الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1050 بتاريخ 13/02/2019 

بدال من : 

طالبة التحفيظ السيدة : فاطمة بن زيرار بنت ميمون.

اقرأ : 

طالبو التحفيظ : السيدة فاطمة بن زيرار بنت ميمون و من معها.

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

البشير دحوتي    

  

محافظة سيدي عثمان )الدار البيضاء(

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 43271 - 12

اسم امللك : "ركبة الفروج".

موقعه : جماعة اجملاطية اوالد الطالب اقليم مديونة .

طالبو التحفيظ : 

 14/240 بنسبة  1 / فطومة بوشويرب بنت اجلياللي 

14/240 2/ عائشة بنت اجلياللي   " 

14/240 3/ السعدية بنت اجلياللي   " 

 14/240 4/ حليمة بنت اجلياللي   " 

14/240 5/ زهراء بنت اجلياللي   " 

14/240 6/ الشعيبية بنت اجلياللي  " 

14/240 7/ فاطنة بنت اجلياللي   " 

28/240 8/ محمد بن اجلياللي   " 
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240/ 14 9/ خديجة بنت اجلياللي   " 

20/240 10/ معزوزة بنت املكي    " 

  80/240 11/ فاطنة بنت احلاج بوعزة   " 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 1هـ 63 آ 51 س. 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

14 ابريل 2006 عدد 589.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان )الدار البيضاء(

طارق اشتوي    

  

محافظة الرشيدية

مطلب رقم 38272 - 14

اسم امللك : الوفاق.

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

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 06 آر 81 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 22782 - 14 و ساقية اسمنتية؛

شرقا : ارض اجلموع اخلنك؛

جنوبا : طريق غير معبدة؛

غربا : طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ : السيد محمد فائز بن محمد.

مطلب رقم 38956 - 14

اسم امللك : ملك آية.

مزرعة   : املدعو  احملل  تنجداد،  جماعة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

كردميت اغيز.

وقع حتديده في : 20 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 33 س.

نوعه : ارض بها بنايات من سفلي وطابق اول وحديقة وبئر ومسبح؛

اجملاورون : 

شماال : فولكي عائشة وحامت حلبيب؛

شرقا : جنديك احمد؛

جنوبا : محمد بن سعيد وفولكي حميد؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : السيد احمد اشباب بن مولود.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " مقبرة بور تيلوين " 

موضوع مطلب رقم 39742 - 14 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1089 

بتاريخ 13 نوفمبر 2019.

عوضا عن : 

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة؛ جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : مقبرة بور تيلوين 

اقرأ : 

السفلي،  غريس  جماعة  كلميمة؛  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو : مقبرة بور تيلوين 

والباقي بدون تغيير. 

   احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

    احلسن ايت العرج

 

  

محافظة سطات

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلـب رقـم 31484 - 15

امللك املسمى : أرض حلبال

الكائن : باقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛جماعة راس العني؛دوار العونات.

وقع حتديده في : 02 اغسطس2018.

مساحته : 40 آ 52 س.

طالب التحفيظ : السيد احمد جرفاني بن عبداهلل.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

16 اكتوبر2019 عدد 1085.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " فدان احللوف" 

مطلب رقم : 31948 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 1051 

 في 20 فبراير 2019.

عوضا عن : 

موقعه : اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛جماعة عني الضربان؛دوار احلواضرة.

اقرأ : 

اوالد سيدي  دوار  اوالد سعيد؛  ودائرة سطات؛ جماعة  اقليم   : موقعه 

بنصابر؛ اوالد سالم.

والباقي بدون تغيير.



عدد 1099 - 26 جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020(666

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " لعوينة" 

مطلب رقم : 31949 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 1051

املؤرخة في 20 فبراير 2019.

عوضا عن : 

سيدي  اوالد  دوار  سعيد؛  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

بناصر؛ فرقة اوالد سالم.

مساحته : 01 هـ 77 آ.

اقرأ : 

اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛دوار اوالد سيدي بنصابر؛

فرقة اوالد سالم.

مساحته : 01 هـ 77 آ 43 س.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض لكبيرة" 

مطلب رقم : 31956 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 1051

املؤرخة في 20 فبراير 2019.

عوضا عن : 

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار النوالصر اجلدات.

اقرأ : 

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار النواصر اجلدات.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " ملكيمالت" 

مطلب رقم : 31954 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 1051

املؤرخة في 20 فبراي 2019.

عوضا عن : 

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة بنمسعود بنت محمد.

اقرأ : 

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة بنمسعود بنت محند.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض املرس2" 

مطلب رقم : 31950 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 1051

املؤرخة في 20 فبراير 2019.

عوضا عن : 

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي عبدالكرمي؛دوار العسيالت.

اقرأ : 

دوار  الكرمي؛  عبد  سيدي  ماعة  احمد؛ج  ابن  دائرة  سطات؛  اقليم   : موقعه 

العسيالت.

والباقي بدون تغيير.

روقب من طرف السيدة نورة تيوك.

   احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

محمد الزرهوني       

 

  

محافظة خريبكة

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 15092 - 18

امللك املسمى : » أرض املعطي «.

الواقع ب : مدينة خريبكة دوار أوالد عالل. 

طالب التحفيظ : السيد محمد ناصير بن املكي.

تاريخ التحديد : 23 نوفمبر 2006.

مساحته : 01 آر

 461 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في31 أكتوبر2007. 

مطلب رقم 18137 - 18

امللك املسمى : " كاميليا "

الواقع ب : بدائرة أبي اجلعد جماعة تاشرافت دوار آيت عيسى.

طالبو التحفيظ : جوال عبد اجمليد بن عبد السالم ومن معه.

تاريخ التحديد : 07 يوليو 2008 

مساحته : 71 آر 09 س

 716  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 19 سبتمبر2012.

مطلب رقم 593 - 18

امللك املسمى : » بالد احلاج الشرقي«.

الواقع ب : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار أوالدعالل. 

طالبو التحفيظ : املصطفى اقبال بن محمد ومن معه

تاريخ التحديد : 30 أكتوبر 1982

مساحته : 30 آر 31 س.

 3703 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في19 أكتوبر 1983. 

 احملـافظ على االمالك العقاريـة بخـريبكة 

احملـافظ على االمالك العقاريـة بخـريبكة 

عبد الكرمي بوسيف    
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محافظة تازة

مطلب رقم 3537 - 21.

اسم امللك : ملك العماري

موقعه : مدينة تازة ، حي الربايز.

وقع حتديده في : 27 ماي 2013

مساحته : 72 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورين : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 5728 - 21. 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 15001/ف

جنوبا : ميمونة ساملي.

غربا : مقبرة سيدي عبد النور.

طالبة التحفيظ : زهرة العماري بنت التهامي.

مطلب رقم 3638 - 21.

اسم امللك : عني املاء

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن جماعة الربع 

الفوقي، دوار عني املاء.

وقع حتديده في : 16 فبراير 1999

مساحته : 95 آر 40 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورين : 

شماال : كراوي، ورثة ابجاوي.

شرقا : قسيلي أحمد، قسيلي عامر.

جنوبا : شعبة.

غربا : اقسيلي عامر

طالبو التحفيظ : اقريشل محمد بن أحمد و من معه.

مطلب رقم 5613 - 21.

اسم امللك : حدادة.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة و جماعة الزراردة.

وقع حتديده في : 21 ماي 2002.

مساحته : 04 آر 58 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورين : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة أبرشان محند

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 5610 - 21

جنوبا : طريق.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 5614 - 21.

القطعة الثانية : 

شماال : طريق

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 5610 - 21

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد : 5614 - 21، 5618 - 21.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 5612 - 21.

طالب التحفيظ : أبرشان عبد اهلل بن احلاج محمد.

مطلب رقم 8187 - 21.

اسم امللك : دار املكودي.

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، شارع تازكة.

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2006

مساحته : 01 آر 78 س.

نوعه : أرض بها بنائني من سفلي و حديقة.

اجملاورين : 

شماال : لشكر اعمر بن محمد

شرقا : عسالي التسولي.

جنوبا : زنقة.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 6939 - 21.

طالب التحفيظ : التايب حميد بن علي.

مطلب رقم 11494 - 21.

اسم امللك : القطيب بوحلوف

موقعه : اقليم تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار أزغار.

وقع حتديده في : 05 يونيو 2015

مساحته : 17آر 28 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورين : 

شماال : ورثة بنعويس عبد السالم بن احميدة.

شرقا : ورثة عمر بلخدير

جنوبا : فنيش عبد الواحد.

غربا : ورثة حضور محمد.

طالب التحفيظ : اخلاديري أحمد بن محمد.

مطلب رقم 13553 - 21.

اسم امللك : كدية املامون

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، احملل املدعو كدية املامون.

وقع حتديده في : 21 مارس 2019

مساحته : 87 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي 

اجملاورين : 

شماال : زنقة
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شرقا : قجي بلقاسم.

جنوبا : شعبة

غربا : سعيد الديور

طالب التحفيظ : فارس محمد بن عبد اهلل.

مطلب رقم 14135 - 21.

اسم امللك : العزيقة

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة، دوار الهريني.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2014

مساحته : 48 آر 97 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورين : 

الشعشوعي  ورثة  امحمد،  الشعشوعي  بوجمعة،  الشعشوعي   : شماال 

محمد بن امحمد

شرقا : احلطاط محمد بن محمد

جنوبا : طريق

غربا : الرسم العقاري عدد : 21341 - 21، الشعشوعي أحمد.

طالبو التحفيظ : محمد كتوت بن احميدة و من معه.

مطلب رقم 16281 - 21.

اسم امللك : منير- أدم - رياض.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو كردوسة.

وقع حتديده في : 17 نوفمبر 2016

مساحته : 06 آر 55 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورين : 

شماال : ممر عمومي. 

شرقا : ممر عمومي، عوينة حلسن.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 16280 - 21

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 16280 - 21

طالبة التحفيظ : عائشة البياز بنت عبد السالم.

مطلب رقم 19510 - 21.

اسم امللك : باطن حلريكة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية، 

دوار جلراف.

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2018

مساحته : 05 هـ 96 آر 06 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورين : 

شماال : شعبة، مطلب التحفيظ عدد : 20160 - 21.

شرقا : ورثة الدكارة، ورثة كرامط ، ورثة اجبيلو.

جنوبا : ورثة حلسن احميمو.

غربا : شعبة.

طالبو التحفيظ : أمينة شوقي بنت عالل و من معها.

مطلب رقم 20517 - 21.

اسم امللك : السانية.

موقعه : إقليم تازة، بلدية واد أمليل، حي أكال.

وقع حتديده في : 04 يوليو 2019

مساحته : 98 س.

نوعه : أرض عارية . 

اجملاورين : 

شماال : زنقة.

شرقا : زنقة 

جنوبا : حليمة مودن

غربا : الرسم العقاري عدد : 48355 - 21.

طالب التحفيظ : محمد أبرور ابن محمد

مطلب رقم 20538 - 21.

اسم امللك : سهب الطويل

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو سهب الطويل.

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2019

مساحته : 09 آر 74 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورين : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 67553 - 21.

جنوبا : شعبة،

غربا : ورثة احلسني بن محمد، سمية العرعاري 

طالبو التحفيظ : عبد الغني لعروسي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20540 - 21.

اسم امللك : الرباط

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن، جماعة الربع الفوقي.

وقع حتديده في : 10 ماي 2019

مساحته : 06 آر 18 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورين : 

شماال : طريق.
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شرقا : ورثة اشحيمط حلسن، ورثة ملعلم محمد عبد السالم.

جنوبا : ورثة اشحيمط حلسن

غربا : املير أحمد، احلرشة عامر.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20572 - 21.

اسم امللك : االمل 

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة.

وقع حتديده في : 15 ماي 2019

مساحته : 01 آر 67 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورين : 

شماال : زنقة

شرقا : بويزرو علي

جنوبا : خديجة اخلياري

غربا : زنقة

طالبو التحفيظ : عبد اهلل العيوني بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20595 - 21.

اسم امللك : توشان

موقعه : اقليم تازة بلدية أكنول، أكنول املركز.

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

مساحته : 02 آر 16 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و ثالث طوابق. 

اجملاورين : 

شماال : عبداين أحمد، 

شرقا : زنقة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 27753 - 21.

غربا : الطريق رقم 505.

طالبو التحفيظ : محمد توشان بن مسعود و من معه.

مطلب رقم 20597  - 21.

اسم امللك : الدكان احلبسي عدد : 1092

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا سوق الغمادين رقم 30. 

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019.

مساحته : 16 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 5732 - 21.

شرقا : الغفولي محمد.

جنوبا : زنقة الغمادين.

غربا : االحباس.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20615 - 21.

اسم امللك : هاجر

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019

مساحته : 01 آر 49 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورين : 

شماال : الشرفاوي.

شرقا : زنقة.

جنوبا : احلداري أحمد.

غربا : العادلي عبد السالم، عباس عبد الرحمان.

طالبو التحفيظ : قدور أكردار بن علي و من معه.

مطلب رقم 20616 - 21.

اسم امللك : ميمونة. 

موقعه : مدينة تازة، حي السالم.

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019

مساحته : 05 آر 34 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورين : 

شماال : ممر، مطلب التحفيظ عدد : 12605 - 21. 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 65873 - 21.

جنوبا : محمد خلياري.

غربا : محمد خلياري.

طالبو التحفيظ : حميد اخلياري بن أحمد و من معه.

مطلب رقم 20646 - 21.

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية 31 بتازة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019

مساحته : 03 هـ 51 آر 70 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورين : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب.

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد : 20532 - 21 ، 20720 - 21، ممر عمومي.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 20351 - 21، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20351 - 21،

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب.

مطلب رقم 20681 - 21.

اسم امللك : صبوح املراجع

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

مطماطة، احملل املدعو عني فندل.



عدد 1099 - 26 جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020(670

وقع حتديده في : 27 يونيو 2019

مساحته : 64 آر 64 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورين : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد : 61153 - 21، 61327 - 21.

شرقا : ورثة مقران محمد.

جنوبا : الرسوم العقارية عدد : 61021 - 21، 61022 - 21، 61324 - 21. 

غربا : الرسم العقاري عدد : 60984 - 21

طالب التحفيظ : احلسني حبيب بن أحمد.

مطلب رقم 20697 - 21.

اسم امللك : االرض الباردة

موقعه : اقليم تازة، بلدية واد أمليل، حي أكال.

وقع حتديده في : 08 يوليو 2019.

مساحته : 91 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورين : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 63196 - 21 

شرقا : الشارف رضوان

جنوبا : زنقة.

غربا : زنقة.

طالبو التحفيظ : احلسني بعامة بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20702  - 21.

اسم امللك : املعطاوي 2

موقعه : مدينة تازة، حي بيت غالم.

وقع حتديده في : 11 يوليو 2019

مساحته : 01 آر 15 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 32692 - 21.

شرقا : زنقة.

جنوبا : ورثة املعطاوي محمد.

غربا : الرسم العقاري عدد : 32692 - 21.

طالبو التحفيظ : كرمي املعطاوي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20724 - 21.

اسم امللك : عني الزيتون التوارب

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار عزرا.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019

مساحته : 18 آر 62 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و من اللوز.

اجملاورين : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 48445 - 21.

شرقا : ورثة تريبة ادريس، تريبة حلسن.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : تريبة حلسن.

طالبو التحفيظ : رشيد أشمالل بن ادريس و من معه.

مطلب رقم 20725 - 21.

اسم امللك : تاغروت 

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بني وراين الغربية، جماعة الصميعة.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019

مساحته : 02 آر 06 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورين : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : برواج حميد.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 20726 - 21.

غربا : ورثة احلاج عبد اهلل بلقاسم.

طالب التحفيظ : سعيد سولضي بن محمد.

مطلب رقم 20726 - 21.

اسم امللك : باب خشاش

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بني وراين الغربية، جماعة الصميعة.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019

مساحته : 01 آر 45 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورين : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20725 - 21

شرقا : برواج حميد.

جنوبا : امزيان حلسن.

غربا : ورثة احلاج عبد اهلل بلقاسم.

طالب التحفيظ : سعيد سولضي بن محمد.

مطلب رقم 20727  - 21.

اسم امللك : السانية

موقعه : اقليم تازة، بلدية واد أمليل، حي أكال 

وقع حتديده في : 26 يوليو 2019.

مساحته : 01آر 12 س.

نوعه : أرض عارية 
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اجملاورون : 

شماال : محمد صقر.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 66047 - 21.

جنوبا : نعمان رحمة.

غربا : فاطمة الزهراء محنش، أميمة محنش، فطومة بن دحو.

طالبو التحفيظ : أميمة أمهاوش بنت عالل و من معها.

مطلب رقم 20738 - 21.

اسم امللك : زوبة قالل

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن، جماعة الربع 

الفوقي، احملل املدعو دوار بني عمار.

وقع حتديده في : 07 اغسطس 2019

مساحته : 38 آر 94 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورين : 

شماال : ديب محمد.

شرقا : العياشي علي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 32686 - 21

غربا : الرسم العقاري عدد : 32686 - 21، يخلف محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 20739 - 21.

اسم امللك : احلباالت 

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن، جماعة الربع 

الفوقي، احملل املدعو دوار مكالسة.

وقع حتديده في : 07 اغسطس 2019

مساحته : 13 آر 35 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورين : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20740 - 21، ورثة بوعربي محمادين بن عمر. 

شرقا : الصغير محمد.

جنوبا : الصغير محمد، يخلف عامر.

غربا : يخلف محمادين.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20740 - 21.

اسم امللك : احلباالت أيضا

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن، جماعة الربع 

الفوقي، احملل املدعو دوار مكالسة.

وقع حتديده في : 07 اغسطس 2019

مساحته : 02 آر 12 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورين : 

شماال : يخلف محمادين، طقطاق محمد.

شرقا : ورثة بوعربي محمادين بن عمر.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 20739 - 21، 

غربا : يخلف محمادين

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20752 - 21.

اسم امللك : حميد

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املنظر اجلميل.

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019

مساحته : 88 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورين : 

شماال : املتقي عبد الواحد.

شرقا : بوكبش محمد

جنوبا : زنقة 

غربا : زنقة

طالبة التحفيظ : فاطمة شديد بنت احلسني

مطلب رقم 20763 - 21.

اسم امللك : حد اعزيز

موقعه : اقليم تازة، بلدية واد أمليل، حي أكال.

وقع حتديده في : 19 اغسطس 2019.

مساحته : 01آر 19 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورين : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 59808 - 21 

شرقا : الرسمني العقاريني عدد : 50806 - 21، 50808 - 21.

جنوبا : الغفري أحمد.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : محمد أفريد بن علي.

مطلب رقم 20768  - 21.

اسم امللك : ملك بيبي 2

موقعه : مدينة تازة، حي النهضة

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019

مساحته : 88 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.
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اجملاورون : 

شماال : الشوح حميد، بيبي امحمد.

شرقا : احلداد عبد السالم.

جنوبا : زنقة

غربا : الرسم العقاري عدد : 36015 - 21.

طالب التحفيظ : بيبي محمد بن عبد القادر.

مطلب رقم 20769 - 21.

اسم امللك : ملك بيبي 3

موقعه : مدينة تازة، حي النهضة.

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019

مساحته : 79 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من قبو و سفلي و طابقيني علويني.

اجملاورين : 

شماال : طاهيري عامر

شرقا : الرسم العقاري عدد : 36015 - 21.

جنوبا : زنقة.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : بيبي محمد بن عبد القادر

مطلب رقم 20794 - 21.

اسم امللك : مقبرة سيدي الناصر

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية احملل 

املدعو ولكز.

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2019

مساحته : 45 آر 15 س.

نوعه : أرض بها مقبرة

اجملاورين : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 8584/ف.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 8584/ف.

جنوبا : واد

غربا : الرسم العقاري عدد : 8584/ف

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20809 - 21.

اسم امللك : ملك الزهري

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس.

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019

مساحته : 63 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورين : 

شماال : حميد الشجري.

شرقا : اجاو خديجة

جنوبا : ورثة ادريس الكلعي.

غربا : الزوهري احلسن.

طالب التحفيظ : احلسني الزهري ن محمد.

مطلب رقم 20541 - 21.

اسم امللك : الرملة

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن جماعة الربع الفوقي.

وقع حتديده في : 10 ماي 2019

مساحته : 12 آر 46 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورين : 

شماال : شعبة، الطريق.

شرقا : عبد الواحد اخملتوم.

جنوبا : ورثة عوينة احلاج عبد السالم.

غربا : ملعلم أحمد، عبد العالي ملعلم.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 17787 -ف

امللك املسمى :  عني بوبكر

مساحته : 07 هـ 45 آر 20 س.

الكائن : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، دوار 

مسدورة.

طالب التحفيظ : عياد زوالتي بن عامر.

قد وقع حتديده في : 17 نوفمبر 1980.

نوعه : ارض فالحية بها مطحنة الزيتون و و بناء من سفلي و أشجار 

من زيتون و الكليتوس.

اجملاورون : 

شماال : احلاج أحمد قريطة.

شرقا : أوالد لقبايل، احلاج شهبون، أحمد اقريطة.

جنوبا : قدور دعامر دقدور.

غربا : عبد السالم دعمر، قدور دعامر، شعبة.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 3730 

املؤرخة في : 25 ابريل 1984 .

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

بنعمارة عبد الرحيم     
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محافظة احلسيمة

مطلب رقم 25139 - 24

اسم امللك : " العيساتي "

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : " حي الدوالي".

وقع حتديده في : 15 فبراير 2019.

مساحته : 01 اَر 69 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : بونعيجة عبد السالم، الرسم العقاري عدد 39469 - 24؛

جنوبا : احلجاجي مونات، الرسم العقاري عدد 11236 - 24 

غربا : الرسم العقاري عدد 19715 - 24؛ 

طالب التحفيظ : العيساتي محمد بن احمد.

مطلب رقم 31039 - 24

اسم امللك : " عني الهندية "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " عني الهندية".

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2017.

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني مرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : حديقة؛

جنوبا : أزرقان محمد ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 14054 - 24؛ 

طالبو التحفيظ : بنعدي محمد بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 45804 - 24

اسم امللك : "بكينيو1"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : تغانيمني.

وقع حتديده في : 13 سبتمبر 2018 

مساحته : 1ار 52 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 17899 - 24، الرسم العقاري عدد 12719 - 24 ، 

الرسم العقاري عدد 24-25774

شرقا : طالب التحفيظ 

جنوبا : طريق

غربا : بنوضي فاطمة 

طالب التحفيظ : أحمد بن محمد بيكينيو.

مطلب رقم 45893 - 24

اسم امللك : "املزوغي 1"

موقعه : إقليم احلسيمة ، جماعة أجدير، احملل املدعو : جتللت.

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2018 

مساحته : 02ار 51 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8775 - 24

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة زعيم 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 45894 - 24 

طالب التحفيظ : املزوغي احلسن بن ادريس.

مطلب رقم 45894 - 24

اسم امللك : "املزوغي2"

موقعه : إقليم احلسيمة ، جماعة أجدير ، احملل املدعو : جتللت.

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2018 

مساحته : 2ار 51 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8775 - 24

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 45893 - 24 

جنوبا : ورثة زعيم

غربا : ورثة بن حمو عمر 

طالب التحفيظ : املزوغي احلسن بن ادريس.

مطلب رقم 46328 - 24

اسم امللك : " العيساتي 2"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية أجدير، ، احملل املدعو : " متسقيدانت".

وقع حتديده في : 28 ديسمبر 2018.

مساحته : 01 اَر 40 س.

نوعه : أرض بها سفلي ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 46327 - 24؛
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شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 28493 - 24، ملك الغير ؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 13760 - 24؛ 

طالب التحفيظ : العيساتي اسماعيل بن محمد.

مطلب رقم 60988 - 24

اسم امللك : " امحيو"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ايت يوسف وعلي ، احملل املدعو : " إمجوظن".

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019.

مساحته : 96 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : اجملوطي حسن؛

شرقا : بوزبيبة ؛

جنوبا : اجملوطي امحمد ؛

غربا : اجملوطي احلسني؛ 

طالب التحفيظ : عبد احلق امحيو بن شعيب.

مطلب رقم 84330 - 24

اسم امللك : "امزيان"

موقعه : اقليم احلسيمة، بلدية أجدير، احملل املدعو : " دهار السلوم".

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 ار 18 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : جنيم عليوي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 31321 - 24 ؛

غربا : ورثة أحمد عبد اهلل، 

طالب التحفيظ : امزيان محمد بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 91917 - 24

اسم امللك : "املصطفى حنداشي"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "حي بوجيبار"

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 اَر 85 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 20378 - 24؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : علية اوموسى؛

غربا : محمد اوموسى؛

طالبو التحفيظ : املصطفى حنداشي ابن محمد ومن معه.

مطلب رقم 91923 - 24

اسم امللك : " جناة وحسني"

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

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 ار 09 س

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

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ملك الغير؛

غربا : جمال اجملوطي؛

طالبو التحفيظ : بجاتي حسني بن عبد الرزاق ومن معه.

مطلب رقم 105100 - 24

اسم امللك : " بوسفينات"

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

دوار تفراست".

وقع حتديده في : 11 اكتوبر 2019.

مساحته : 01 اَر 34 س

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مشروع طريق

شرقا : الرسم العقاري رقم 39388 - 24؛

جنوبا : العبدومي وردة؛

غربا : العبدومي وردة ؛ 

طالبو التحفيظ : بنحدو محمد بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 109771 - 24

اسم امللك : " افراس امقران حي بركم 1 "

موقعه : اقليم احلسيمة ، جماعة امزورن، احملل املدعو : حي بركم 1 

افراس امقران.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019 

مساحته : 1ار 00 س 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني. 
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اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : محمد محمد 

جنوبا : لويزة محمد 

غربا : علي محمد 

طالب التحفيظ : مصطفى بنتهامي بن احمد 

مطلب رقم 115283 - 24

اسم امللك : " بوعشرة "

موقعه : اقليم احلسيمة ، جماعة أجدير، احملل املدعو : دهار السلوم 

جتللت أمزي.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019 

مساحته : 01اَر 72 س 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد61009 - 24 

جنوبا : عكولي سليمان 

غربا : عكولي سليمان 

طالب التحفيظ : محمد بن ميمون بوعشرة

مطلب رقم 115284 - 24

اسم امللك : " مروان 1 "

أزمور   : املدعو  احملل  بوعياش،  بني  ، جماعة  اقليم احلسيمة   : موقعه 

احلاج العربي.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019 

مساحته : 01اَر 76 س 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد ملنادي 

شرقا : ورثة محمد ملنادي 

جنوبا : محمد ملنادي

غربا : ليلى ملنادي 

طالب التحفيظ : مروان ملنادي بن أحمد

مطلب رقم 115285 - 24

اسم امللك : " مروان 2 "

أزمور   : املدعو  احملل  بوعياش،  بني  ، جماعة  اقليم احلسيمة   : موقعه 

احلاج العربي.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019 

مساحته : 01اَر 03 س 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد ملنادي 

شرقا : ليلى ملنادي 

جنوبا : الرسم العقاري عدد11655 - 24

غربا : ورثة عبد احلميد قداش 

طالب التحفيظ : مروان ملنادي بن احمد.

مطلب رقم 115286 - 24

اسم امللك : " مروان 3 "

موقعه : اقليم احلسيمة ، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : توزويغني

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019 

مساحته : 01اَر 16 س 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد19496/ 24، عماد كداش 

شرقا : حنتاري محمد

جنوبا : الطريق

غربا : سمير ملنادي، ليلى ملنادي

طالب التحفيظ : مروان ملنادي ابن احمد.

مطلب رقم 115287 - 24

اسم امللك : " الهادي زيان "

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : حي لعزيب 

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019 

مساحته : 1ار 10 س 

نوعه : أرض بها بناء من سفلى وطابق أول وطابقني بالتراجع. 

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : محمد بنعلي 

غربا : الرسم العقاري عدد 20152 - 24 

طالب التحفيظ : الهادي زيان ابن مسعود 

مطلب رقم 15889 - 24

اسم امللك : " اكوح "

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ايت يوسف وعلي 

احملل املدعو امعارون 

وقع حتديده في : 04 ابريل 2019
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مساحته : 6آر .

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : اشهبار محمد 

شرقا : الرسم العقاري عدد 18570 - 24 ،طالب التحفيظ 

جنوبا : ورثة حبيب اخلطابي ،الرسم العقاري عدد 26219 - 24 

غربا : ورثة اكروح امحمد 

طالب التحفيظ : محمد بن حبيب اكروح ومن 

مطلب رقم 45690 - 24

اسم امللك : "اقشار "

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل جماعة ايت يوسف وعلي 

احملل املدعو بوكيدارن

وقع حتديده في : 09 يوليو 2018

مساحته : 1ار 43س 

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني. 

اجملاورون : 

شماال : اقشار عبد الوافي 

شرقا : الرسم العقاري عدد 12714 - 24

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : الطريق 

طالب التحفيظ : اقشار محمد بن عمر 

مطلب رقم 46007 - 24

اسم امللك : "املرابط "

موقعه : اقليم احلسيمة ،مدينة امزورن 

وقع حتديده في 08 اغسطس 2019

مساحته : 1ار 42س.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح. 

اجملاورون : 

شماال : الشارع 

شرقا : الشارع 

جنوبا : ورثة عبد السالم احرشي ،ملك الغير 

غربا : ساحة ، ورثة عبد السالم احرشي 

طالب التحفيظ : املرابط عبد السالم بن حمادي .

مطلب رقم 46589 - 24

اسم امللك : " الهونشي "

موقعه : اقليم احلسيمة مدينة امزورن شارع 31 .

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وثالث طوابق ومرافق 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : بن صديق احمد 

غربا : الشارع 

طالب التحفيظ : الهونشي محمد بن اسماعيل.

مطلب رقم 46612 - 24

اسم امللك : " ملك جماعة بني بوعياش "

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش ،احملل املدعو بني بوعياش

وقع حتديده في22 فبراير 2019

مساحته : 19 آر 77 س.

بنايات من سفلي وبناءين من سفلي في طور  : أرض بها ثالث  نوعه 

البناء وصهريج.

اجملاورون : 

شماال : الشارع 

شرقا : ورثة ارخوش 

جنوبا : محمد حلالل ،جمال الطاهري 

غربا : الشارع

طالبة التحفيظ : اجلماعة احلضرية لبني بوعياش.

مطلب رقم 49420 - 24

اسم امللك : " دودوح "

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير احملل املدعو انزاغ 

وقع حتديده في : 07 اغسطس 2019

مساحته : 96 س

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق 

شرقا : دودوح رشيد 

جنوبا : دودوح رشيد 

غربا : دودوح محمد 

طالب التحفيظ : دودوح فريد بن محمد .

مطلب رقم 54699 - 24

اسم امللك : " العرفاوي "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو تفرست 

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019

مساحته : 1ار 12 س 

نوعه : أرض عارية .
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اجملاورون : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : الرسم العقاري عدد 27117 - 24

جنوبا : الرسم العقاري عدد 20517 - 24، ملك الغير

غربا : الشارع 

طالب التحفيظ : العرفاوي توفيق بن محمد. 

مطلب رقم 54712 - 24

اسم امللك : " ابراهما "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو حي تغامنني اشاون 

وقع حتديده في25 يونيو 2019

مساحته : 13 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : اوالد شعيب 

شرقا : اوالد شعيب 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 27803 - 24 

غربا : الرسم العقاري عدد 27803 - 24

طالب التحفيظ : ابراهما رشيد بن عبد املالك .

مطلب رقم 56120 - 24

اسم امللك : " اديوبان عماد "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو حي تغامنني حتجار 

وقع حتديده في03 يوليو 2019

مساحته : 02ار 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : خالد افالي ، الرسم العقاري عدد 21596 - 24 

جنوبا : ورثة البوتزاختي. 

غربا : شعبة 

طالب التحفيظ : اديوبان عماد بن محمد.

مطلب رقم 59978 - 24

اسم امللك : " اشطيب "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو بوجبار 

وقع حتديده في09 يوليو 2019

مساحته : 1ار 47س

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10799 - 24 

شرقا : الرسم العقاري عدد 26931 - 24 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28310 - 24 

غربا : مكي العكيوي.

طالب التحفيظ : الدرازي علي ابن عبد الرحمان.

مطلب رقم 59980 - 24

اسم امللك : " تغناكت "

موقعه : اقليم احلسيمة احملل املدعو زنقة تيزي وسلي 

وقع حتديده في : 09 يوليو 2019

مساحته : 2ار 07 س 

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الشارع 

شرقا : سليمان احلديوي ، ورثة احلموتي 

جنوبا : الشارع 

غربا : ورثة العياطي بوطاهر 

طالب التحفيظ : تغناكت احمد بن عمر 

مطلب رقم 61010 - 24

اسم امللك : " الزهرة "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو حي سيدي عابد 

وقع حتديده في : 19 اغسطس 2019

مساحته : 82 س. 

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الشارع 

شرقا : الشارع 

جنوبا : بوغابة محمد 

غربا : الرسم العقاري عدد 12176 - 24. 

طالبة التحفيظ : امزيان الزهرة بنت احمد. 

مطلب رقم 61026 - 24

اسم امللك : "الوفراسي"

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو حي سيدي عابد 

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2019

مساحته : 1ار 01 س 
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نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : بوغابة ملودة 

شرقا : بوغابة محمد 

جنوبا : الشارع 

غربا : الرسم العقاري عدد 25530 - 24، الرسم العقاري عدد 12176 - 24 

طالب التحفيظ : الوفراسي حسن بن محمد.

مطلب رقم 63627 - 24

اسم امللك : " الوعماري "

موقعه : اقليم احلسيمة مدينة امزورن دوار ابوجيرن 

وقع حتديده في : 29 اغسطس 2019

مساحته : 40س 

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الشارع 

شرقا : بوسراو فاطمة 

جنوبا : ملك الغير ، الرسم العقاري عدد 6368 - 24 

غربا : بوسراو حبيبة 

طالب التحفيظ : الوعماري عبد احلكيم بن امحمد. 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 30971 - 24

إسم امللك : "عبد اجلليل"

 : املدعو  احملل  ازمورن،  جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

تسكومني.

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2018.

مساحته : 01 آر 02 س.

نوعه : أرض عارية.

طالب التحفيظ : عبد اجلليل الهاشمي بن عبد الرحمن.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1001 بتاريخ 07 مارس 2018.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان     

 

محافظة احملمدية

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : أرض احليط

مطلب عدد : 3579 - 26 الذي أدرج االعالن عن انتهاء التحديد

املتعلق به باجلريدة الرسمية عدد 1068 بتاريخ 19 يونيو 2019 

بدال من : 

نوعه : أرض فالحية

اقرأ : 

نوعه : أرض فالحية بها بنايتني من طابق أرضي و بناية خفيفة و اسطبل

و الباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 41901 - 28

اسم امللك : مساكن الدولة بأمرزكان

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة امرزكان، احملل املدعو : امرزكان.

مسـاحتـه : ) 15 ار 8 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي مبنية بالتراب و بها حديقة 

و بها بنايات مهدمة و ضواية ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : زنقة ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السـيد مدير أمالك الدولة ينوب عنه مندوب أمالك 

الدولة بورزازات.

مطلب رقم 42173 - 28

اسم امللك : .املكيزرة

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : اوالد اوشاح.

مسـاحتـه : ) 1 ار 32 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : مبارك بن املهدي ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقم 42476 - 28

اسم امللك : .توكوكت 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : امغالي.

مسـاحتـه : ) 1 ار 73 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42492 - 28

اسم امللك : فدان تيزي.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متالكوت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 13 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42493 - 28

اسم امللك : .موكودوي.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متالكوت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 72 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42495 - 28

اسم امللك : .اكرض نوغوليد 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : امغالي.

مسـاحتـه : ) 63 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42496 - 28

اسم امللك : . اكرض نوغوليد 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : امغالي.

مسـاحتـه : ) 69 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42609 - 28

اسم امللك : .امشران 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تينزالني.

مسـاحتـه : ) 1 ار 68 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42610 - 28

اسم امللك : .امشران 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تينزالني.

مسـاحتـه : ) 88 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42615 - 28

اسم امللك : .اكر مقورن

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 1 ر 39 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛
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حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42618 - 28

اسم امللك : .تورتيت.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 54 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42619 - 28

اسم امللك : .داو توغراضني.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 60 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42628 - 28

اسم امللك : .جنب الواد 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 26 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42629 - 28

اسم امللك : .فدان عيسى.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 40 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 التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42640 - 28

اسم امللك : .اورير.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 27 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42656 - 28

اسم امللك : .حتت اد عبد اهلل.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 77 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42659 - 28

اسم امللك : .متشيرت.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 55 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛
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شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42660 - 28

اسم امللك : .تزغيوين.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : النقب.

مسـاحتـه : ) 51 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42841 - 28

اسم امللك : .ملك امدياز.

تكيت  دوار   : املدعو  احملل  فزواطة،  جماعة  زاكورة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

السفاالت.

مسـاحتـه : ) 49 ار 76 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و حديقة و بئر و صهريج و ابراج ؛

حــدوده : 

شمــاال : طالب التحفيظ ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ايت عزيزي لشهب و حدي محمد ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالب التحفيظ : السـيد امدياز الفضايل بن علي.

مطلب رقم 42888 - 28

اسم امللك : .اكماضان 2.

 : املدعو  احملل  سيروا،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

تازولط ايت و غرضى.

مسـاحتـه : ) 58 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42889 - 28

اسم امللك : .اكماضان 1.

 : املدعو  احملل  سيروا،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

تازولط ايت و غرضى.

مسـاحتـه : ) 88 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42890 - 28

اسم امللك : .حتت املسجد.

 : املدعو  احملل  سيروا،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

تازولط ايت و غرضى.

مسـاحتـه : ) 69 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات 

املصطفى فخري    

 

محافظة الرماني

مطلب رقم 5308 - 29

إسم امللـك : بويرات3 .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرمـــــاني اجلماعة القروية مرشوش 

احملل املدعـو أوالد اخليفة اجلنوبية دوار الشلحيني .

وقع حتديده في : 08 ابريل 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 09 هـ 15 آرا 90 س 

نــوعـه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 22206/ر؛

شـرقـا : الرسم العقاري عدد 2895/ر؛

جنوبا : الرسوم العقارية عدد 2895/ر و 5887 - 29 ومطلب التحفيظ 

عدد 37291/ر ؛

غــربا : مسلك عمومي .

طالبو التحفيـــظ : عبد اهلل بنكميل بن علي بن عمرو ومن معه .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "فطنة "

موضوع مطلب التحفيظ عدد 5296 - 29، الكائن بإقليم اخلميسات، 

دائرة الرماني، جماعة جمعة مول البالد، قبيلة النجدة 1،

دوار أوالد عون. الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1045 املؤرخة في 09 يناير 2019 .

فعوضا عن :  

طالبو التحفيظ السادة : 

1 -بن اعطية برويل بن احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 20818/552960.

2 -محمد برويل بن احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 20818/552960.

3 - عبد القادر برويل بن احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 20818/552960.

4 -الكبير برويل بن احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 20818/552960.

5 -فاطنة برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 10409/552960.

6 -امينة برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 10409/552960.

7 -مباركة برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 10409/552960.

8 -حادة برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 10409/552960.

9 - طوطو برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 10409/552960.

10 -السعدية برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 10409/552960.

11 -نعيمة برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 10409/552960.

12 - حليمة برويل بنت قدور بن أحمد بنسبة 22305/552960.

13 -محمد احلمزاوي بن بنعطية بن بوعزة بنسبة 5880/552960.

14 -املعطي برويل بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 184320/552960.

15 - برزوق برويل بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 184320/552960.

إقــرأ : 

طالبو التحفيظ السادة : 

1 -بن اعطية برويل بن احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 738291/27426816؛

2 -محمد برويل بن احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 738291/27426816؛

بنسبة  املعطي  بن  بنكاسم  بن  احلاج  بن  برويل  القادر  عبد   -  3

738291/27426816؛

4 -الكبير برويل بن احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 738291/27426816؛

5 -فاطمة برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 369145/27426816؛

6 -امينة برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 369145/27426816؛

7 -مباركة برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 369145/27426816؛

8 -حادة برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 369145/27426816؛

9 - طوطو برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 369145/27426816؛

بنسبة  املعطي  بن  بنكاسم  بن  احلاج  بنت  برويل  -السعدية   10

369145/27426816؛

11 -نعيمة برويل بنت احلاج بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 369145/27426816؛

12 - حليمة برويل بنت قدور بن أحمد بنسبة 791041/27426816؛

13 -محمد احلمزاوي بن بنعطية بن بوعزة بنسبة 147560/27426816؛

14 -املعطي برويل بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 6475776/27426816؛

15 - برزوق برويل بن بنكاسم بن املعطي بنسبة 6475776/27426816؛

16 - الطاهرة بنت بنكاسم بن املعطي بنسبة 2666496/27426816؛

17 - زهرة بنت بنكاسم بن املعطي بنسبة 2666496/27426816؛

18 - امليلودية بنت بنكاسم بن املعطي بنسبة 2666496/27426816؛

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي     

 

محافظة سيدي قاسم

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 6058 - 30 

اسم امللك : " جنان الغزاوي ".

موقعه : اقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي رضوان.

طالبي التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص( و من معها.

تاريخ التحديد : 19 ماي 2004.

 398 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 16 أغسطس 2006.

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني الدفالي"

اقليم سيدي قاسم

 -  16795  -  16802  -  16862  -  16884  -  16924  -  16999  -  17001  -

 17276 - 17332 - 17410 - 17470 - 17525 - 17545 - 17567 - 16773

 -  18035  -  18040  -  18044  -  18054  -  18062  -  18071  -  17079  -

 18106 - 18108 - 18110 - 18116 - 18121 - 18125 - 17974 - 18034

 -  18640  -  18897  -  18917  -  19000  -  19082  -  18072  -  18099  -

 19418 - 19443 - 19467 - 19473 - 19476 - 18165 - 18251 - 18272
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 -  19494  -  19551  -  19560  -  19568  -  19383  -  19402  -  19413  -

 19599 - 19601 - 19607 - 19610 - 19478 - 19483 - 19485 - 19488

 -  19680  -  19681  -  19686  -  19570  -  19571  -  19592  -  19595  -

 19751 - 19755 - 19758 - 19638 - 19654 - 19668 - 19671 - 19677

 -  19869  -  19892  -  19690  -  19716  -  19732  -  19744  -  19746  -

 20154 - 20170 - 19768 - 19772 - 19788 - 19836 - 19853 - 19854

 -  20809  -  19915  -  19924  -  19927  -  20125  -  20136  -  20139  -

 21793 - 20192 - 20217 - 20463 - 20546 - 20720 - 20762 - 20801

 -  20814  -  21246  -  21304  -  21336  -  21473  -  21498  -  21669  -

 22175 - 22186 - 22213 - 22233 - 22235 - 22238 - 22240 - 22241

 -  22244  -  22247  -  22248  -  22249  -  22251  -  22252  -  22253  -

 22256 - 22261 - 22267 - 22269 - 22270 - 22271 - 22273 - 22243

 -  22278  -  22282  -  22284  -  22286  -  22287  -  22289  -  22254  -

 22293 - 22295 - 22296 - 22297 - 22301 - 22302 - 22274 - 22277

 -  22309  -  22310  -  22311  -  22312  -  22313  -  22290  -  22291  -

 22318 - 22319 - 22323 - 22324 - 22326 - 22303 - 22304 - 22306

 -  22333  -  22335  -  22336  -  22338  -  22314  -  22316  -  22317  -

 22348 - 22351 - 22352 - 22353 - 22327 - 22328 - 22330 - 22332

 -  22360  -  22361  -  22362  -  22339  -  22344  -  22345  -  22346  -

 22375 - 22376 - 22377 - 22354 - 22355 - 22356 - 22357 - 22358

 -  22388  -  22394  -  22364  -  22366  -  22367  -  22372  -  22373  -

 22434 - 22438 - 22379 - 22381 - 22384 - 22385 - 22386 - 22387

 -  22485  -  22406  -  22407  -  22408  -  22422  -  22427  -  22429  -

 22518 - 22440 - 22445 - 22448 - 22452 - 22453 - 22464 - 22467

 -  22486  -  22488  -  22489  -  22490  -  22504  -  22507  -  22511  -

 22519 - 22522 - 22523 - 22527 - 22528 - 22530 - 22533 - 22534

 -  22535  -  22539  -  22542  -  22543  -  22556  -  22557  -  22558  -

 22562 - 22564 - 22570 - 22574 - 22575 - 22582 - 22584 - 24238

 -  22588  -  22598  -  22603  -  22604  -  22606  -  22612  -  22561  -

 22618 - 22620 - 22627 - 22628 - 22632 - 22646 - 22585 - 22586

 -  22651  -  22652  -  22653  -  22655  -  22658  -  22613  -  22617  -

 22666 - 22668 - 22686 - 22689 - 22690 - 22648 - 22649 - 22650

 -  22830  -  22834  -  22835  -  22869  -  22661  -  22663  -  22664  -

 22917 - 22922 - 22976 - 22977 - 22692 - 22730 - 22778 - 22783

 -  23083  -  23090  -  23117  -  22878  -  22883  -  22897  -  22914  -

 23747 - 23779 - 23780 - 22979 - 22980 - 22983 - 23016 - 23073

 -  24498  -  24499  -  23332  -  23347  -  23364  -  23402  -  23734  -

 24506 - 24507 - 23799 - 23803 - 24230 - 24493 - 24494 - 24495

 -  24522  -  24500  -  24501  -  24502  -  24503  -  24504  -  24505  -

 24532 - 24508 - 24509 - 24515 - 24517 - 24518 - 24519 - 24521

 -  24523  -  24524  -  24525  -  24526  -  24527  -  24528  -  24531  -

 24533 - 24535 - 24536 - 24537 - 24538 - 24539 - 24542 - 24543

 -  24549  -  24551  -  24553  -  24555  -  24556  -  24557  -  24558  -

 24562 - 24563 - 24565 - 24566 - 24567 - 24568 - 24569 - 24544

 -  24576  -  24578  -  24579  -  24582  -  24583  -  24584  -  24560  -

 24588 - 24590 - 24591 - 24593 - 24594 - 24595 - 24571 - 24573

 -  24599  -  24601  -  24602  -  24603  -  24604  -  24586  -  24587  -

 24610 - 24611 - 24624 - 24625 - 24627 - 24596 - 24597 - 24598

 24630 - 24631 - 24632 - 24633 - - - 24605 - 24607 - 24608 -

- 24628 - 24629 -

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم

عبد اللطيف مريزيك    

 

محافظة تيزنيت

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى : "االخوان "

موضوع مطلب رقم17683-31 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 445 بتاريخ 11 يوليو 2007 ، 

الكائن : جماعة وقيادة ميراللفت دائرة واقليم سيدي ايفني

باحملل املدعو " حي االبتهاج " ،

عوضا عن :

طالب التحفيظ : السيد محمد شنايتي بن البشير ،

اقرأ :

طالبا التحفيظ :

السيد محمد شنايتي بن البشير ،

السيد احلسني جرموني بن امحمد ،

على الشياع بينهما .

الباقي بدون تغيير

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    



عدد 1099 - 26 جمادى األولى 1441 )22 يناير 2020(684

محافظة الصويرة

إعالن 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 1-69-174 املؤرخ في 10 

جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :

 61406 - 61379 - 61378 - 61376 - 61373 - 61372 - 61369 - 61229

 -  61425  -  61423  -  61419  -  61418  -  61415  -  61412  -  61407  -

 61461 - 61456 - 61455 - 61454 - 61453 - 61430 - 61429 - 61427

 -  61474  -  61470  -  61469  -  61468  -  61466  -  61465  -  61463  -

 61507 - 61506 - 61505 - 61504 - 61503 - 61487 - 61485 - 61478

 -  61587  -  61584  -  61574  -  61559  -  61546  -  61545  -  61513  -

 61662 - 61619 - 61606 - 61601 - 61593 - 61592 - 61591 - 61590

 -  61683  -  61682  -  61681  -  61675  -  61673  -  61668  -  61663  -

 61732 - 61731 - 61729 - 61728 - 61726 - 61724 - 61691 - 61685

 -  61751  -  61746  -  61744  -  61741  -  61736  -  61734  -  61733  -

 - 61785 - 61773 - 61757

احملافظ على االمالك العقارية  بالصويرة

ربيع شركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 2840 - 19

اسم امللك : " ارشان " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة موالي عبد السالم،قيادة و جماعة بني 

جرفط، دوار قرمود 

وقع حتديده في : 25 اغسطس 1988

مساحته : 09 هكتار 25 ار 49 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم بن احمد املنصوري و من معه – عبد السالم بن 

محمد غيالن و محمد بن محمد بن فاطمة 

جنوبا : عبد السالم محمد غيالن – احمد الصديق غيالن – عبد السالم 

بن الهادي غيالن و املطلب عدد 2841 - 19

شرقا : امشيش محمد بن عمر 

غربا : ورثة دار بن العلمي 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية مدشر دار القرمود 

للتعرض على  تأكيدي  إيداعه كمطلب  مت  امللك  أن هذا  اإلشارة  جتدر 

التحديد اإلداري لغابة " سماتة " 

مطلب رقم 2854 - 19

اسم امللك : " اصفايح – حجرة الفقيه " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة اللوكوس،جماعة تطفت، دوار صخرة القط 

وقع حتديده في : 16 ماي 1990

مساحته : 64 هكتار 66 ار 22 س 

)Boisé( نوعه : ارض مشجرة

اجملاورون : 

شماال : طريق 

الهواري عبد   – الهواري محمد   – و من معه  العياشي  الباير   : جنوبا 

السالم – محمد بن محمد الباير و من معه – عائشة الباير و من معها 

– األحباس – عبد السالم الزاهية – ورثة عمران و طالبة التحفيظ

شرقا : احلاجي محمد و من معه و الباير العياشي 

غربا : طالبة التحفيظ 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية صخرة القط

مطلب رقم 3008 - 19

اسم امللك : " عني بكورة " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة موالي عبد السالم،جماعة بني جرفط، 

احملل املدعو الرمل 

وقع حتديده في : 13 ابريل 1988

مساحته : 30 هكتار 88 ار 40 س 

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

3009 - 19 – احمد احلاج الصروخ و من معه –  : املطلب عدد  شماال 

احمد بن محمد خجو و من معه و علي بن الطيب املودن – احمد عبد 

السالم خجو و محمد بن محمد الصروخ 

جنوبا : العياشي بن احمد عمر السوسي – احمد بن احمد العساس 

– عبد السالم العساس و امللك الغابوي 

شرقا : املطلب عدد 3009 - 19 و طالبة التحفيظ 
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غربا : امللك الغابوي 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية الرملة 

للتعرض على  تأكيدي  إيداعه كمطلب  مت  امللك  أن هذا  اإلشارة  جتدر 

التحديد اإلداري لغابة " بني جرفط " 

مطلب رقم 3009 - 19

اسم امللك : " افحوس " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة موالي عبد السالم،جماعة سبت بني 

جرفط، دوار الرملة 

وقع حتديده في : 12 ابريل 1988

مساحته : 45 هكتار 54 ار 04 س 

نوعه : ارض رعوية كثيرة احلصى

اجملاورون : 

شماال : املطلبني عدد 2908 - 19 – 2792 - 19

و من معه –  الصروخ  احلاج  – احمد   19 -  3008 املطلب عدد   : جنوبا 

طالبة التحفيظ و خندق 

شرقا : احمد بن احمد احلاجة رقية – احمد بن العربي العسري – ورثة 

محمد  ورثة   – الدراز  السالم  عبد  بن  احمد   – احمد  بن  السالم  عبد 

احلاجة رقية – احمد بن عبد السالم خجو – محمد بن محمد بن عبد 

السالم بن خديجة و احمد بن عبد السالم الدراز الصروخ 

طالبة  و  معه  من  و  الصروخ  احلاج  احمد   –  19  -  3008 عدد  املطلب   : غربا 

التحفيظ 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية الرملة 

للتعرض على  تأكيدي  إيداعه كمطلب  مت  امللك  أن هذا  اإلشارة  جتدر 

التحديد اإلداري لغابة " بني جرفط " 

مطلب رقم 20199 - 36

اسم امللك : " امجد " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة وادي اخملازن،جماعة الساحل ،احملل املدعو تلوين 

وقع حتديده في : 05 يونيو 2017

مساحته : 04 آر 36 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : خندق 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 25200 - 36

شرقا : احمد يرمق 

غربا : طريق 

طالب التحفيظ : املريني رشيد بن محمد

مطلب رقم 27983 - 36

اسم امللك : " مسجد الهدى " 

القروية  السالم،اجلماعة  عبد  موالي  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

عياشة ،مركز عياشة

وقع حتديده في : 06 يوليو 2018

مساحته : 06 آر 01 س 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : طريق 

جنوبا : ممر عمومي

شرقا : احلساني عبد اهلل 

غربا : اجلماعة الساللية حجرة الكرني 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالعرائش

مطلب رقم 32301 - 36

اسم امللك : " بن علي 3 " 

موقعه : مدينة العرائش ،شارع عقبة بن نافع 

وقع حتديده في : 16 اكتوبر 2018

مساحته : 70 س 

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 6455 - 36

جنوبا : زنقة 

شرقا : احميدو التواللي

غربا : املطلب عدد 28020 - 36 

طالبا التحفيظ : 

فاطمة الزهراء الريسوني بنسبة 1/3

احمد الريسوني بنسبة 2/3

مطلب رقم 32457 - 36

اسم امللك : " أزننك " 

موقعه : مدينة العرائش ،زنقة ابن حبوس 

وقع حتديده في : 12 ابريل 2019

مساحته : 98 س 

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و أربعة طوابق بالتراجع 

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : ورثة أوالد القرشي 

شرقا : محمد املودن

غربا : ورثة علي احلراق 

طالبا التحفيظ : 

أحمد أزننك بن املهدي

دانيا ضعضع 

مناصفة بينهما 

مطلب رقم 32535 - 36

اسم امللك : " وراء لغضار " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة موالي عبد السالم بن امشيش،جماعة 

تزروت،دوار تاليامني 

وقع حتديده في : 04 يوليو 2019

مساحته : 35 ار 84 س 

نوعه : ارض رعوية
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اجملاورون : 

شماال : محمد الطيب كرمون 

جنوبا : امللك الغابوي

شرقا : اخملتار كرمون 

غربا : واد و طالب التحفيظ 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية مدشر تاليامني

مطلب رقم 32537 - 36

اسم امللك : " ركيبة د عني افرسيو " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة اللوكوس،جماعة بوجديان ،دوار زهجوكة 

وقع حتديده في : 05 يوليو 2019

مساحته اإلجمالية : 04 هـ 50 آر 67 س 

نوعه : ارض عارية،فالحية رعوية بها أشجار الزيتون و بئر

القطعة األولى : مساحتها 04 هـ 32 آر 59 س

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي و طالبة التحفيظ

جنوبا : العربي الراضي و من معه – عبد السالم الشلوشي و من معه 

– ممر و املطلب عدد 25897 - 36 

 – 36 - 25905 شرقا : طالبة التحفيظ – الشلوشي محمد – املطالب عدد 

 36 - 25902 – 36 - 25903

غربا : ممر عمومي 

القطعة الثانية : مساحتها 18 آر 08 س 

اجملاورون : 

شماال : دوار زهجوكة 

جنوبا : دوار زهجوكة

شرقا : دوار زهجوكة

غربا : طريق عمومي 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية زهجوكة 

مطلب رقم 32545 - 19

اسم امللك : " الدراع متصلة " 

،قيادة  بوجديان  ،جماعة  اللوكوس  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

تطفت،دوار الدمنة 

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019

مساحته : 04 هكتار 68 ار 29 س 

نوعه : ارض فالحية رعوية بها أشجار 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد الغزاوي و عبد السالم الشلوشي و من معه 

جنوبا : محمد الهاشمي و من معه و عبد احلفيظ بن سلمان و من معه 

شرقا : - ورثة محمد بن سلمان – محمد املنصوري و من معه – ورثة 

محمد السليماني و عبد احلفيظ السليماني 

غربا : دوار زهجوكة 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية الدمنة 

مطلب رقم 32600 - 36

اسم امللك : " يرمق " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة وادي اخملازن ،جماعة الساحل،دوار الريحيني 

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2019

مساحته اإلجمالية : 13 ار 26 س 

نوعه : ارض عارية

القطعة األولى : مساحتها 08 آر 90 س 

اجملاورون : 

شماال : العلمي يرمق 

جنوبا : خندق

شرقا : محمد الفراس 

غربا : خندق 

القطعة الثانية : 04 آر 36 س 

اجملاورون : 

شماال : خندق 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 25200 - 36

شرقا : خندق 

غربا : طريق 

طالبا التحفيظ : 

محمد يرمق بن احمد 

فدوة يرمق بنت احمد 

مناصفة بينهما 

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

الظريف العربي      

 

محافظة متارة

مطلب رقم 155 - 38

اسم امللك : الهربات 

موقعه : عمالة الصخيرات متارة،دائرة عني العودة دوار الشطاطبة .

وقع حتديده في : 26 ماي 1993.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 هـ 72 أر

نوعه : ارض قالحية عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد : 3573/رو 7306/ر

شرقا : الرسمني العقاريني عدد : 7306/ر و 1350/ر ؛

 6 1350/ر4743-/رو ممر للبغال عرضه   : العقارية عدد  الرسوم   : جنوبا 

امتار – 25045/ر و 3856/ر. ؛

غربا : الرسوم العقارية عدد : 3573/ر  - 3856/رو 25045/ر.

طالبو التحفيظ : الفروكي احلاج احمد و من معه.

*امللك محمل بطريق عمومي عرضه 20مترا .

*ممرفالحي ميتد بني عالمتي احلد : ب1 و ب2.

*ممر فالحي ميتد بني عالمتي احلد : ب-9 ب-10ب-11ب12و ب13.
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مطلب رقم 2721 - 38

اسم امللك : الطويلع 

لواللدة  دوار  اخلير  مرس  متارة،جماعة  الصخيرات  عمالة   : موقعه 

خلوطة الطويلع

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 آر 21 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد : 757 - 38 و الرسوم العقارية عدد : 117036 - 

38 - 93975 - 38 - 38-78045 - 38-53677 - 38-78044

شرقا : املطلب عدد : 757 - 38 و الرسوم العقارية عدد : 78044 - 38 - 

53677-38 - 78045-38 - 93975 - 38 و 79634 - 38؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 79634 - 38 و طالب التحفيظ.؛

غربا : الرسم العقاري عدد : 117036 - 38 .

طالب التحفيظ : شفيق دوباللي بن حلسن .

مطلب رقم 2723 - 38 

اسم امللك : نور.

موقعه : عمالة الصخيرات متارة،دائرة عني عودة جماعة املنزه دوار أوالد بوطيب..

وقع حتديده في : 07 اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آر 87 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد : 40378 - 03 و ارتفاق مرور عرضه 4 امتار 

شرقا : حسن جدي التاقي طامو ؛

جنوبا : محمد زاير و من معه؛

غربا : الطاهري محمد و من معه .

طالبة التحفيظ : نزهة فالح بنت بوجمعة .

امللك محمل بارتفاق مرور عرضه 4 امتار عند عالمات احلد : ب1و ب2.

مطلب رقم 2724 - 38 

اسم امللك : املطيلك

: عمالة الصخيرات متارة، دائرة عني العودة جماعة املنزه دوار  موقعه 

أوالد بوطيب..

وقع حتديده في : 07 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 آر 50 س .

نوعه : ارض فالحية بها أشجار زيتون . 

اجملاورون : 

شماال : بن احلاج العركوبي و املطلب عدد : 2716 - 38

شرقا : املطلب عدد : 2716 - 38 و طريق الفالح .

جنوبا : طريق الفالح ؛

غربا : املطلب عدد 2718 - 38.

طالب التحفيظ : محمد الطاهري بن املهدي بن قدور.

* امللك محمل بخط من التيار الكهربائي املنخفض.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 21148/ر 

اسم امللك : " ظهر زروالة "

موقعه : عمالة الصخيرات متارة ،متارة أوالد حنيش. 

طالبو التحفيظ : بهيجة بوجمعة و من معه .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 04 هـ 39 آر 30 س .

ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي سبق نشره باجلريدة الرسمية عدد : 

594املؤرخة في : 19 ماي 2010

" II إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" غزالن

مطلب عدد : 2714 - 38 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1058 بتاريخ 10 ابريل 20019

و اإلعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد : 1092

بتاريخ : 04 ديسمبر 2019

عوضا عن :

اسم امللك" العركوب " كما ورد بخالصة اإلعالن عن انتهاء التحديد 

املذكورة مراجعه أعاله .

اقرأ : 

." II اسم امللك " غزالن

و الباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" اخملينط "

مطلب عدد : 2729 - 38 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1096 بتاريخ فاحت يناير 2020 .

عوضا عن : 

موقع امللك عمالة الصخيرات متارة ، جماعة دوار أوالد .

اقرأ : 

موقع امللك عمالة الصخيرات متارة ، دائرة عني عودة ، جماعة ام عزة، 

دوار أوالد عميرة .

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة بالنيابة 

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 2146 - س

اسم امللك : » تبقالت « .

ايغرم  دائرة  والقاضي  قيادة  تيسفان  جماعة  تبقالت  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 فبراير 2019.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 990 هـ 31 ار 25 س.

نوعه : ارض جبلية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 35103 - 39؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد اهلل بن حلسن بن احلاج احمد ومن معه.

مطلب رقم 2147 - س

اسم امللك : » اكوني « .

موقعه : دوار اكوني جماعة النحيت قيادة والقاضي دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 1012 هـ 87 ار 31 س.

نوعه : ارض جبلية مغروسة ببعض اشجار االركان.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

طالبو التحفيظ : السيد بها بن محمد نايت احمد اوعلي ومن معه.

مطلب رقم 2148 - س

اسم امللك : » اييي « .

موقعه : دوار ايي جماعة النحيت قيادة والقاضي دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 17 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 906 هـ 98 ار 47 س.

نوعه : ارض جبلية مغروسة ببعض اشجار االركان وبها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39 واداوفينيس؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

طالبو التحفيظ : السيد بلعيد بن بلقاسم بن العياشي ومن معه.

مطلب رقم 2149 - س

اسم امللك : » مكوت « .

موقعه : دوار مكوت جماعة النحيت قيادة والقاضي دائرة ايغرم 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 07 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 753 هـ 20 ار 91 س.

نوعه : ارض جبلية مغروسة باشجار االركان وبها بنايات .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 35103 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 35103 - 39 و مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد احمد بن خدوش نايت يحيا ومن معه.

مطلب رقم 2158 - س

اسم امللك : » ايت سالم « .

موقعه : دوار اغير نومان جماعة النحيت قيادة والقاضي دائرة 

ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 10 هـ 64 ار 84 س.

نوعه : ارض جبلية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 33336 - 39 ومطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 33336 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 33336 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد املدني بن محمد اوسالم.

مطلب رقم 2160 - س

اسم امللك : » ايت يوسف « .

موقعه : دوار ادنت جماعة تيسفان قيادة والقاضي دائرة ايغرم

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 479 هـ 06 ار 51 س.

نوعه : ارض جبلية صخرية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 35103 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39 و الرسم العقاري عدد 34591 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 34591 - 39؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد بن ابراهيم بن يوسف ومن معه.

مطلب رقم 2161 - س

اسم امللك : » ادلن « .

موقعه : دوار ادلن جماعة تيسفان قيادة والقاضي دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 410 هـ 70 ار 58 س.

نوعه : ارض جبلية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39 وايت اوغكمي ؛

جنوبا : ايت اوغكمي؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد بن يوسف بن حلسن نايت سي ومن معه.
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مطلب رقم 2162 - س

اسم امللك : » تغاوت « .

موقعه : دوار تغاوت جماعة تيسفان قيادة والقاضي دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 1802 هـ 46 ار 45 س.

نوعه : ارض جبلية مغروسة ببعض اشجار االركان.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39 والرسم العقاري عدد 35103 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39 وايت موسى؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم بن محمد بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 2167 - س

اسم امللك : » ايت بوبكر « .

دائرة  اضار  قيادة  نتيارت  امي  وليمفت جماعة  نود  اغير  دوار   : موقعه 

ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 677 هـ 78 ار 50 س.

نوعه : ارض جبلية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 33336 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 33336 - 39 و مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛ 

طالبو التحفيظ : السيد حماد اوحلسن نايت بوبكر ومن معه.

مطلب رقم 2168 - س

اسم امللك : » ايت عثمان « .

موقعه : دوار انزور جماعة امي نتيارت قيادة اضار دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 257 هـ 28 ار 68 س.

نوعه : ارض جبلية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛ 

طالبو التحفيظ : السيد مبارك بن محمد نايت اوعثمان ومن معه.

مطلب رقم 2169 - س

اسم امللك : » ايت اومغار « .

موقعه : دوار اوكور جماعة امي نتيارت قيادة اضار دائرة ايغرم 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 08 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 787 هـ 24 ار 72 س.

نوعه : ارض جبلية مغروسة باشجار االركان.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39 واداونضيف؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛ 

طالبو التحفيظ : السيد محند بن حلسن بن احملجوب نايت امغار ومن معه.

مطلب رقم 2170 - س

اسم امللك : » ايت اعيس « .

موقعه : دوار امدغار جماعة تيسفان قيادة والقاضي دائرة ايغرم 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 1005 هـ 72 ار 00 س.

نوعه : ارض جبلية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 35103 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 18299 - 39؛ 

طالبو التحفيظ : السيد عيسى بن محمد نايت السيد ومن معه.

مطلب رقم 22429 - 39

اسم امللك : » ملك عبد العزيز « .

موقعه : دوار ايت بلقاسم امزو جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني 

شعيب دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.
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وقع حتديده : 30 ابريل 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 13 ار 10 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون والبرتقال وبها بنايتني سفليتني.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 41106 - 39 وممر؛ 

شرقا : ايت اخملتار املهدي ومحمد اجليبينة؛

جنوبا : محمد اجليبينة وممر وورثة عبد اهلل ضريبينة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3556 - 39؛ 

طالب التحفيظ : السيد اجليبينة عبد العزيز بن سعيد.

مطلب رقم 28187 - 39

اسم امللك : » ملك الوزانية باوالد الغزال « .

موقعه : دوار اوالد الغزال بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 02 يوليو 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 13 ار 24 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق واحلاج عبد اهلل بن عباس؛ 

شرقا : ورثة عمر لشهب؛

جنوبا : طريق؛

غربا : الطريق؛ 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 22974 - 09

اسم امللك : " اكبار " 

موقعه : دوار الرطيم بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت

وقع حتديده في : 05 يناير 1989.

طالبو التحفيظ : السيد بومسرف بلخير بن ميلود ومن معه.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

18 ماي 1994 عدد 4255. 

مطلب رقم 9279/س

اسم امللك : " املعلمني " 

موقعه : دوار الدالالت جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 24 ماي 1973.

طالبو التحفيظ : السيد كاريك سعيد بن العربي ومن معه.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

17 ديسمبر 1980 عدد 3555. 

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30026 - 41

اسم امللك : "سعيد حدو".

موقعه : إقليم صفرو، بلدية إميوزار كندر، احملل املدعو : " امعراض" .

مساحته : 07 آ 19 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 8207 - 41؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 7715 - 41؛ 

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : السيد سعيد بن حدو بايقور.

مطلب رقم 30049 - 41

اسم امللك : "السعادة".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو، قيادة آيت يوسي، جماعة العنوصر، احملل 

املدعو : "مزارع آيت موسى".

مساحته : 12 آ 05 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3071 - 41؛

شرقا : ورثة حمداوي فطومة بنت علي؛

جنوبا : أفيت محمد بن علي؛ 

غربا : ممر عمومي ثم الرسم العقاري عدد 3071 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد احلسني بن بوكرين لعباري.
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مطلب رقم 30055 - 41

اسم امللك : "البركة".

أوالد  جماعة  يازغة،  بني  قيادة  املنزل،  دائرة  صفرو،  إقليم   : موقعه 

مكودو، احملل املدعو : "بودرهم".

مساحته : 91 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : حلسن فتال؛

جنوبا : ساحة؛ 

غربا : الغازي محمد؛

طالب التحفيظ : السيد زهير بن عبد الكرمي احجيرة.

إعالنان جديدان عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 29804 - 41

اسم امللك : "فدان محمد أو عسو 1".

دوارشربانة،احملل  تازوطة،  وجماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "فدان داو إغرم".

وقع حتديده : 12 أكتوبر 2018؛

مساحته : 41 آ 63 س.

نوعه : أرض فالحية؛

شماال : مولود بوطرفاس،ورثة علي او بن حمي بوطرفاس؛

شرقا : طريق عمومية؛

 ،41 -  29805 التحفيظ عدد  لغماري،حدو شهبون، مطلب  : حسن  جنوبا 

ميمون بوحجور، رقية بوطرفاس،علي او بن حمي؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : حكيم بن علي بلغيتي.

بتاريخ   1046 الرسمية عدد  الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن يبطل 

16 يناير 2019.

مطلب رقم 29806 - 41

اسم امللك : "فدان محمد أو عسو 3".

دوارشربانة،احملل  تازوطة،  وجماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "فدان داو إغرم".

وقع حتديده : 12 أكتوبر 2018؛

مساحته : 01 هـ 49 آ 47 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية متالشية؛

شماال : ارتفاق املرور ثم ورثة علي اوسعيد، حدو شهبون ثم آيت موالي علي؛

شرقا : طريق عمومية، ورثة البوص محمد،حدو توفيق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13138 - 41، طريق عمومية،ورثة حلسن 

ومحمد أوحدو؛ 

غربا : حدو شهبون، ممر عمومي، الرسم العقاري عدد 24761 - 41؛

طالب التحفيظ : حكيم بن علي بلغيتي.

بتاريخ   1046 الرسمية عدد  الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن يبطل 

16 يناير 2019.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "العالمية"

مطلب رقم 8424 - 41، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 2304 املؤرخة في 21 ديسمبر 1956

أعقبه نشر خالصة إصالحية وإعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة 

الرسمية عدد 2480 املؤرخة في 06 ماي 1960 

عوضا عن : 

نوعه : أرض بها سكنى وحديقة؛

إقرأ : 

نوعه : أرض بها بنايات عبارة عن ثانوية ابن الياسمني؛

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "ايتزر" بإقليم ميدلت

علم  إلى  ينهي  أن  يشرفه  مبيدلت  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

بإقليم  الكائنة  "ايتزر".  اجلماعي  التحفيظ  الواقعة مبنطقة  أسفله 

ودائرة ميدلت، قيادة وجماعة ايتزر، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 174– 69 - 1 املؤرخ 

في 10 جمادى األولى 1389 املوافق )25 يوليوز 1969( بشأن التحفيظ 

اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب هي كالتالي : 

 - 25877 - 25871 - 25850 - 25830 - 25612 - 25587 - 25541 - 799

 26185 - 26178 - 26159 - 26106 - 25945 - 25942 - 25919 - 25897

 -  27647  -  27646  -  27643  -  27610  -  27410  -  27117  -  27032  -

 27721 - 27694 - 27693 - 27685 - 27684 - 27665 - 27658 - 27650

 -  27905  -  27874  -  27786  -  27769  -  27750  -  27749  -  27748  -

 28088 - 28059 - 28055 - 28037 - 27991 - 27965 - 27908 - 27907

 -  28217  -  28216  -  28215  -  28197  -  28187  -  28164  -  28100  -

 28466 - 28432 - 28415 - 28348 - 28320 - 28302 - 28272 - 28271

 -  28540  -  28531  -  28521  -  28520  -  28511  -  28509  -  28506  -

 28591 - 28583 - 28581 - 28566 - 28553 - 28550 - 28545 - 28542

 -  28650  -  28648  -  28646  -  28642  -  28610  -  28607  -  28603  -

 28713 - 28709 - 28699 - 28696 - 28695 - 28690 - 28677 - 28657

 -  28806  -  28775  -  28774  -  28760  -  28736  -  28735  -  28722  -

 28829 - 28822 - 28821 - 28819 - 28816 - 28814 - 28813 - 28807

 -  28860  -  28857  -  28850  -  28849  -  28848  -  28839  -  28831  -

 28892 - 28890 - 28886 - 28876 - 28871 - 28869 - 28867 - 28863

 -  28931  -  28929  -  28928  -  28925  -  28902  -  28898  -  28893  -

 28993 - 28990 - 28987 - 28984 - 28956 - 28955 - 28946 - 28943

 -  29103  -  29102  -  29101  -  29100  -  29065  -  29025  -  29000  -

 29112 - 29111 - 29110 - 29109 - 29107 - 29106 - 29105 - 29104

 -  29123  -  29122  -  29118  -  29117  -  29115  -  29114  -  29113  -

 29134 - 29133 - 29132 - 29130 - 29129 - 29128 - 29125 - 29124

 -  29165  -  29158  -  29142  -  29139  -  29138  -  29137  -  29136  -

 29208 - 29207 - 29206 - 29205 - 29204 - 29202 - 29201 - 29200

 -  29216  -  29215  -  29214  -  29213  -  29212  -  29210  -  29209  -

 29236 - 29235 - 29234 - 29233 - 29231 - 29230 - 29225 - 29224

-  29245  -  29244  -  29243  -  29242  -  29240  -  29238  -  29237  -

 29255 - 29253 - 29252 - 29251 - 29250 - 29248 - 29247 - 29246

 29272 - 29264 - 29263 - 29262 - 29261 - 29260 - 29259 - 29258 -

 29283 - 29282 - 29281 - 29279 - 29278 - 29277 - 29276 - 29274 -

 -  29296  -  29295  -  29292  -  29291  -  29289  -  29288  -  29285  -

 29305 - 29304 - 29303 - 29302 - 29301 - 29300 - 29299 - 29298
 -  29313  -  29312  -  29311  -  29310  -  29309  -  29308  -  29306  -
 29323 - 29322 - 29321 - 29320 - 29319 - 29318 - 29317 - 29315
 -  29332  -  29331  -  29330  -  29327  -  29326  -  29325  -  29324  -
 29341 - 29340 - 29338 - 29337 - 29336 - 29335 - 29334 - 29333
 -  29350  -  29349  -  29348  -  29347  -  29346  -  29344  -  29342  -
 29361 - 29359 - 29358 - 29357 - 29356 - 29354 - 29353 - 29352
 -  29378  -  29376  -  29375  -  29370  -  29367  -  29364  -  29363  -
 29392 - 29391 - 29389 - 29388 - 29386 - 29384 - 29382 - 29381
 -  29403  -  29402  -  29401  -  29400  -  29396  -  29395  -  29394  -
 29413 - 29412 - 29411 - 29410 - 29409 - 29408 - 29407 - 29404
 -  29425  -  29422  -  29418  -  29417  -  29416  -  29415  -  29414  -
 29433 - 29432 - 29431 - 29430 - 29429 - 29428 - 29427 - 29426
 -  29442  -  29441  -  29440  -  29439  -  29438  -  29437  -  29436  -
 29453 - 29452 - 29451 - 29450 - 29449 - 29448 - 29447 - 29445
 -  29460  -  29459  -  29458  -  29457  -  29456  -  29455  -  29454  -
 29471 - 29468 - 29467 - 29466 - 29465 - 29464 - 29462 - 29461
 -  29480  -  29479  -  29477  -  29475  -  29474  -  29473  -  29472  -
 29494 - 29493 - 29492 - 29490 - 29488 - 29486 - 29484 - 29481
 -  29501  -  29500  -  29499  -  29498  -  29497  -  29496  -  29495  -
 29509 - 29508 - 29507 - 29506 - 29505 - 29504 - 29503 - 29502
 -  29516  -  29515  -  29514  -  29513  -  29512  -  29511  -  29510  -
 29524 - 29523 - 29522 - 29521 - 29520 - 29519 - 29518 - 29517
 -  29531  -  29530  -  29529  -  29528  -  29527  -  29526  -  29525  -
 29539 - 29538 - 29537 - 29536 - 29535 - 29534 - 29533 - 29532
 -  29546  -  29545  -  29544  -  29543  -  29542  -  29541  -  29540  -
 29554 - 29553 - 29552 - 29551 - 29550 - 29549 - 29548 - 29547
 -  29561  -  29560  -  29559  -  29558  -  29557  -  29556  -  29555  -
 29570 - 29569 - 29568 - 29567 - 29565 - 29564 - 29563 - 29562
 -  29577  -  29576  -  29575  -  29574  -  29573  -  29572  -  29571  -
 29586 - 29585 - 29583 - 29582 - 29581 - 29580 - 29579 - 29578
 -  29593  -  29592  -  29591  -  29590  -  29589  -  29588  -  29587  -
 29602 - 29601 - 29599 - 29598 - 29597 - 29596 - 29595 - 29594
 -  29612  -  29611  -  29609  -  29608  -  29606  -  29605  -  29604  -
 29620 - 29619 - 29618 - 29617 - 29616 - 29615 - 29614 - 29613
 -  29628  -  29627  -  29626  -  29625  -  29624  -  29623  -  29621  -
 29642 - 29640 - 29639 - 29638 - 29634 - 29631 - 29630 - 29629
 -  29655  -  29654  -  29651  -  29649  -  29647  -  29644  -  29643  -
 29665 - 29664 - 29662 - 29660 - 29659 - 29658 - 29657 - 29656
 -  29677  -  29675  -  29673  -  29671  -  29670  -  29667  -  29666  -
 29695 - 29694 - 29693 - 29692 - 29691 - 29689 - 29687 - 29681
 -  29703  -  29702  -  29701  -  29700  -  29699  -  29698  -  29696  -
 29715 - 29714 - 29713 - 29712 - 29709 - 29708 - 29707 - 29706
 -  29729  -  29728  -  29727  -  29726  -  29725  -  29724  -  29723  -
 29742 - 29739 - 29738 - 29737 - 29736 - 29735 - 29734 - 29730
 -  29754  -  29749  -  29747  -  29746  -  29745  -  29744  -  29743  -
 29772 - 29765 - 29764 - 29763 - 29762 - 29760 - 29758 - 29757
 -  29782  -  29779  -  29778  -  29777  -  29776  -  29775  -  29774  -
 29793 - 29792 - 29791 - 29790 - 29789 - 29788 - 29786 - 29784
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 -  29804  -  29803  -  29802  -  29801  -  29798  -  29795  -  29794  -
 29817 - 29815 - 29814 - 29813 - 29810 - 29809 - 29808 - 29805
 -  29824  -  29823  -  29822  -  29821  -  29820  -  29819  -  29818  -
 29835 - 29834 - 29832 - 29831 - 29830 - 29829 - 29826 - 29825
 -  29844  -  29841  -  29840  -  29839  -  29838  -  29837  -  29836  -
 29852 - 29851 - 29850 - 29849 - 29848 - 29847 - 29846 - 29845
 -  29859  -  29858  -  29857  -  29856  -  29855  -  29854  -  29853  -
 29882 - 29878 - 29877 - 29876 - 29875 - 29874 - 29869 - 29865
 -  29893  -  29892  -  29891  -  29888  -  29886  -  29885  -  29884  -
 29907 - 29906 - 29905 - 29904 - 29902 - 29900 - 29899 - 29897
 -  29914  -  29913  -  29912  -  29911  -  29910  -  29909  -  29908  -
 29924 - 29923 - 29922 - 29921 - 29920 - 29919 - 29918 - 29917
 -  29931  -  29930  -  29929  -  29928  -  29927  -  29926  -  29925  -
 29945 - 29944 - 29942 - 29940 - 29939 - 29934 - 29933 - 29932
 -  29959  -  29957  -  29954  -  29953  -  29952  -  29951  -  29950  -
 29968 - 29967 - 29966 - 29965 - 29964 - 29963 - 29962 - 29961
 -  29978  -  29976  -  29975  -  29974  -  29972  -  29970  -  29969  -
 29991 - 29990 - 29988 - 29984 - 29983 - 29982 - 29981 - 29979
 -  30003  -  30000  -  29999  -  29996  -  29994  -  29993  -  29992  -
 30016 - 30015 - 30014 - 30013 - 30010 - 30009 - 30008 - 30004
 -  30027  -  30026  -  30024  -  30022  -  30021  -  30020  -  30018  -
 30040 - 30039 - 30038 - 30037 - 30033 - 30032 - 30031 - 30028
 -  30047  -  30046  -  30045  -  30044  -  30043  -  30042  -  30041  -
 30057 - 30056 - 30055 - 30054 - 30053 - 30051 - 30050 - 30048
 -  30064  -  30063  -  30062  -  30061  -  30060  -  30059  -  30058  -
 30072 - 30071 - 30070 - 30069 - 30068 - 30067 - 30066 - 30065
 -  30079  -  30078  -  30077  -  30076  -  30075  -  30074  -  30073  -
 30088 - 30087 - 30086 - 30085 - 30084 - 30083 - 30081 - 30080
 -  30098  -  30097  -  30096  -  30095  -  30093  -  30092  -  30089  -
 30113 - 30112 - 30108 - 30107 - 30103 - 30101 - 30100 - 30099
 -  30126  -  30124  -  30121  -  30119  -  30116  -  30115  -  30114  -
 30141 - 30139 - 30137 - 30134 - 30133 - 30131 - 30129 - 30128
 -  30151  -  30150  -  30148  -  30147  -  30146  -  30145  -  30143  -
 30168 - 30167 - 30163 - 30162 - 30158 - 30154 - 30153 - 30152
 -  30177  -  30176  -  30175  -  30174  -  30172  -  30171  -  30169  -
 30192 - 30191 - 30188 - 30187 - 30186 - 30183 - 30179 - 30178
 -  30205  -  30202  -  30200  -  30199  -  30198  -  30197  -  30193  -
 30217 - 30216 - 30213 - 30212 - 30209 - 30208 - 30207 - 30206
 -  30225  -  30224  -  30223  -  30222  -  30220  -  30219  -  30218  -
 30241 - 30239 - 30236 - 30232 - 30231 - 30230 - 30229 - 30228
 -  30249  -  30248  -  30247  -  30246  -  30245  -  30244  -  30243  -
 30258 - 30257 - 30256 - 30255 - 30254 - 30253 - 30252 - 30251
 -  30268  -  30266  -  30264  -  30262  -  30261  -  30260  -  30259  -
 30282 - 30281 - 30280 - 30279 - 30277 - 30274 - 30271 - 30270
 -  30289  -  30288  -  30287  -  30286  -  30285  -  30284  -  30283  -
 30298 - 30297 - 30295 - 30294 - 30293 - 30292 - 30291 - 30290
 -  30305  -  30304  -  30303  -  30302  -  30301  -  30300  -  30299  -
 30315 - 30314 - 30313 - 30312 - 30311 - 30310 - 30309 - 30306
 -  30322  -  30321  -  30320  -  30319  -  30318  -  30317  -  30316  -

 30331 - 30330 - 30329 - 30328 - 30327 - 30326 - 30325 - 30324

 -  30338  -  30337  -  30336  -  30335  -  30334  -  30333  -  30332  -

 30349 - 30347 - 30346 - 30345 - 30343 - 30342 - 30341 - 30340

 -  30364  -  30360  -  30359  -  30353  -  30352  -  30351  -  30350  -

 30380 - 30379 - 30375 - 30374 - 30371 - 30370 - 30368 - 30367

 -  30390  -  30387  -  30386  -  30385  -  30383  -  30382  -  30381  -

 30404 - 30402 - 30401 - 30400 - 30396 - 30395 - 30393 - 30392

 -  30416  -  30415  -  30413  -  30412  -  30410  -  30407  -  30405  -

 30424 - 30423 - 30422 - 30421 - 30420 - 30419 - 30418 - 30417

 -  30431  -  30430  -  30429  -  30428  -  30427  -  30426  -  30425  -

 30440 - 30439 - 30438 - 30437 - 30436 - 30435 - 30434 - 30432

 -  30449  -  30447  -  30446  -  30445  -  30443  -  30442  -  30441  -

 30457 - 30456 - 30455 - 30454 - 30453 - 30452 - 30451 - 30450

 -  30465  -  30464  -  30463  -  30461  -  30460  -  30459  -  30458  -

 30474 - 30473 - 30471 - 30470 - 30469 - 30468 - 30467 - 30466

 -  30481  -  30480  -  30479  -  30478  -  30477  -  30476  -  30475  -

 30489 - 30488 - 30487 - 30486 - 30485 - 30484 - 30483 - 30482

 -  30497  -  30496  -  30495  -  30494  -  30492  -  30491  -  30490  -

 30505 - 30504 - 30503 - 30502 - 30501 - 30500 - 30499 - 30498

 -  30512  -  30511  -  30510  -  30509  -  30508  -  30507  -  30506  -

 30522 - 30520 - 30519 - 30518 - 30517 - 30516 - 30515 - 30513

 -  30529  -  30528  -  30527  -  30526  -  30525  -  30524  -  30523  -

 30537 - 30536 - 30535 - 30534 - 30533 - 30532 - 30531 - 30530

 -  30546  -  30545  -  30544  -  30543  -  30541  -  30540  -  30539  -

30551 - 30550 - 30549 - 30548 - 30547

الكل حتت الرمز 42. 

إصالح خطأ - يتعلق مطلب رقم 35474 - 42 والذي نشرت

خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1095

بتاريخ 25 ديسمبر 2019

عوضا عن : 

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(.

إقرأ : 

طالبي التحفيظ : 

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية)امللك اخلاص(.

2 - عبداهلل بن عمر احلمزاوي سوية بينهما.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق مطلب رقم 35475 - 42 والذي نشرت

خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1095

بتاريخ 25 ديسمبر 2019 

عوضا عن : 

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية)امللك اخلاص(.
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إقرأ : 

طالبي التحفيظ : 

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية)امللك اخلاص(.

2 - عبداهلل بن عمر احلمزاوي سوية بينهما.

وأيضا عوضا عن : 

املوقع : اقليم ودائرة ميدلت، جماعة وقيادة زايدة، احملل املدعو تداموت 4.

إقرأ : 

املوقع : اقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية، جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو تداموت4.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ -يتعلق مطلب رقم 35476 - 42 

والذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1095

بتاريخ 25 ديسمبر 2019

عوضا عن : 

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية)امللك اخلاص(.

إقرأ : 

طالبي التحفيظ : 

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية)امللك اخلاص(.

2 - عبداهلل بن عمر احلمزاوي سوية بينهما.

وأيضا عوضا عن : 

املوقع : اقليم ودائرة ميدلت، جماعة وقيادة زايدة، احملل املدعو اكروان3.

إقرأ : 

املوقع : اقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية، جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو اكروان3.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

حلسن اليعقوب.    

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 120775 - 44

اسم امللك : لعرسة 

موقعه : دوار ملدادحة جماعة اوالد بوساكن قيادة مطران اقليم سيدي بنور 

وقع التحديد في : 08 يناير 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هكتار 49 ار75 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون وبئر

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي بن رحو

شرقا : ممر خاص عرضه 5 امتار

جنوبا : طريق عرضه 12 متر

غربا : محمد غربال وورثة الشركي بلطار

طالب التحفيظ : غربال محمد بن البعزاوي

مطلب رقم 120792 - 44 

اسم امللك : كدية بن الطاهر 

موقعه : دوار احلكاكشة جماعة وقيادة اوالد عمران اقليم سيدي بنور

وقع التحديد في : 05 مارس 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 41 ار 93 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 18979 - 44

شرقا : محمد بن احمد

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25134 ج

غربا : رسم عقاري رقم 33548 - 08 ورسم عقاري رقم 33791 - 08

طالبو التحفيظ : بن مبارك مبارك بن محمد ومن معه

مطلب رقم 120820 - 44 

اسم امللك : السندة.

موقعه : دوار اوالد مالك جماعة العامرية قيادة بني هالل اقليم سيدي بنور

وقع التحديد في : 09 يوليو 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 ار 91 سنتيار

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : عبد العاطي صديق بن عبد الرحمان 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 67192 - 44

جنوبا : جمال فاطنة بنت عالل 

غربا : ممر عرضه 3 امتار 

طالب التحفيظ : صديق محمد بن عبد الرحمان. 

مطلب رقم 120821 - 44

اسم امللك : ديار املوتى العوينة

موقعه : دوار اوالد مالك جماعة العامرية قيادة بني هالل اقليم سيدي بنور

وقع التحديد في : 09 يوليو 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 ار 27 سنتيار

نوعه : ارض فالحية بها اشجار 

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب بن لشهب 

شرقا : عبد النبي صديق بن محمد
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جنوبا : طرق عمومي عرضه 5 امتار

غربا : طريق عمومي عرضه 5 امتار 

طالب التحفيظ : صديق محمد بن عبد الرحمان 

مطلب رقم 120850 - 44

اسم امللك : بقعة السانية 

اقليم  مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  العجانة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 08 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هكتار 52 ار 50 سنتيار

نوعه : ارض فالحية بها بئر وحوض

اجملاورون : 

شماال : مستعني احمد بن التونسي 

شرقا : ورثة كميح سعيد 

جنوبا : طريق عمومي عرضه 5 امتار و احمد حصباوي و والتونسي دربال 

غربا : مستعني احمد بن التونسي 

طالبو التحفيظ : مستعني نور الدين بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 120870 - 44

اسم امللك : الركيك

موقعه : دوار اوالد سعيد جماعة وقيادة بني هالل اقليم سيدي بنور 

وقع التحديد في : 10 ديسمبر 22018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 ار 60 سنتيار 

نوعه : ارض فالحية بها بنايات 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه 3 امتار 

شرقا : بوشعيب بن احمد و الضاوية هالل و بن علي هالل 

جنوبا : الضاوية بنت محمد وعلي الزوير ومسجد 

غربا : ممر عمومي عرضه 3 امتار

طالب التحفيظ : هاللي اجلياللي بن اجلياللي. 

مطلب رقم 120905 - 44

اسم امللك : جنان ابريك 

موقعه : دوار الشنانفة جماعة كدية بني دغوغ قيادة اوالد عمران اقليم

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 24 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 29 ار 55 سنتيار 

نوعه : ارض فالحية بها بئر

اجملاورون : 

شماال : حميد و عبد اهلل خلال

شرقا : لهبراش محمد

جنوبا : الغزال الشظمي

غربا : حميد وعبد اهلل خلال 

طالب التحفيظ : بوشتة طاهر بن اسماعيل .

مطلب رقم 120933 - 44

اسم امللك : املقطع 

موقعه : دوار العوامرة جماعة وقيادة املشرك اقليم سيدي بنور

وقع التحديد في : 29 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 ار 97 سنتيار 

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : علي الهالليني بن حمادي

شرقا : ورثة بن ملقدم محمد 

جنوبا : ورثة بن ملقدم محمد و وورثة بنورية اجلياللي

غربا : ممر عمومي عرضه 5 امتار

طالب التحفيظ : الظريف منير بن احمد 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

مصطفى بومهدي.     

 

محافظة عني الشق

مطلب رقم 1007 - 47

اسم امللك : ارض قطع 

موقعه : البيضاء عني الشق دوار اوالد طالب 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ : 19 ار و 52 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية،

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 136 - 33،

شرقا : رسم عقاري رقم 26006 - 47،رسم عقاري رقم 26793 - 47، 

رسم عقاري رقم 26005 - 47،

جنوبا : رسم عقاري رقم 24401/د 

غربا : شارع الهاشمي الفياللي ،

طالب التحفيظ : نور الدين فائد،

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

الشق  عني  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

املمضي أسفله بإعالم العموم أن السيدة أفكار فاطمة بنت بنعيسى 

احلاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم A50320. تطلب أن يسلم لها 

نظير جديد للرسم العقاري رقم 17346 - 33 املؤسس للملك املدعو 

بسبب  وذلك  إنصاف  جتزئة  الشق  عني  بالبيضاء  الكائن   .21 إنصاف 

ضياع النظير الذي سلم لها سابقا.
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في إمكان كل شخص يهمه أمر هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بعني الشق.

محمد اخللطي.    

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

مطلب رقم 7625 - 52

اسم امللك : ملك كرباب.

موقعه : اقليم القنيطرة، دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة واد اخملازن، 

دوار كتامة

تاريخ حتديده : 08 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 2آرات 13سنتيار.

نوعه : ارض بها بناية من طابق أرضي وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : بن الطاهر محمد – بني سي حمو

شرقا : بني سي حمو – ممر عمومي

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ممر عمومي

طالبا التحفيظ : 

-محمد كرباب بن العياشي

-فاطمة رحاب بنت محمد 

مطلب رقم 28093 ر

اسم امللك : بلد اوالد سالم.

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب قبيلة سفيان الغربية، دوار أوالد ايسف.

تاريخ حتديده : 14 يونيو 1956.

املساحة التي أظهرها التصميم : 10هـ 34آر 06س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : رسم عقاري رقم 33821ر- مطلب حتفيظ 16732ر.

D.D.P : شرقا

D.D.P : جنوبا

غربا : مطلب حتفيظ رقم 25012ر.

القطعة الثانية : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 16732ر.

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 16732ر.

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 25012ر.

غربا : رسم عقاري رقم 11483ر.

القطعة الثالثة : 

شماال : 

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 23450ر.

جنوبا : قطاع الضم "املنطقة الشمالية السفى"+ مطلب حتفيظ 25012ر

غربا : قطاع الضم "املنطقة الشمالية السفلى"

القطعة الرابعة : 

شماال : رسم عقاري رقم 11483ر.

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 23844ر.

جنوبا : رسم عقاري رقم 5796ر.

غربا : رسم عقاري رقم 4191ر.

 : املدعوة  عبدالرحمن  بن  محمد  بنت  فاطمة   : التحفيظ  طالب 

الفالقية ومن معها.

القطعة اخلامسة : 

شماال : واد امضا.

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 20083ر – مطلب حتفيظ رقم 28093ر.

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 28093ر.

غربا : مطلب حتفيظ رقم 23844ر.

القطعة السادسة : 

شماال : رسم 42474ر.

شرقا : رسم عقاري رقم 18009ر.

جنوبا : رسم عقاري رقم 18009ر.

غربا : مطلب حتفيظ رقم 28093ر.

القطعة السابعة : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 24800ر.

شرقا : قطاع الضم "املنطقة الشمالية السفلى"

جنوبا : رسم عقاري رقم 10119ر.

غربا : واد امضا.

القطعة الثامنة : 

شماال : مطلب رقم 28093ر.

شرقا : رسم عقاري رقم 18009ر

جنوبا : رسم عقاري رقم 42496ر.

غربا : رسم عقاري رقم 42474ر.

طالبو التحفيظ : فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن املدعوة الفالقية 

ومن معها.

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 866 هـ

اسم امللك : بورطمة

الواقع ب : قطاع الضم هضاب 2 املنطقة اجلنوبية

طالب التحفيظ : 
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1 - حدهوم بنت امحمد 

2 - مهاني الشماخي 

3 - عبدالسالم الشماخي 

4 - احلبيب الشماخي 

5 - عائشة الشماخي 

6 - عالل الشماخي 

7 - رحمة الشماخي 

8 - فاطنة الشماخي 

9 - محمد اجملدوبي – جياد اجملدوبي – لطيفة اجملدوبي – خديجة اجملدوبي 

إحسان اجملدوبي – أحمد اجملدوبي – عبدالرحمان اجملدوبي – فاطمة اجملدوبي 

تاريخ التحديد ديسمبر 2008

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5643 

املؤرخة في 30 يونيو 2008.

ال يقبل التعرض إال على حقوق طالبي التحفيظ 3 و 9.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق أربعاء الغرب.

املقوم محمد.    

 

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 7008 - 54

اسم امللك : " فدان األبيار".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى، دوار اطناجة.

وقع حتديده في : 29 أبريل 2019.

مساحته : 85 آ 46 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛

شرقا :  الشعبة؛ رسم عقاري 5792 - 54؛

جنوبا : عزالدين بلمقدم؛

غربا : محمد الغرمول.

عنها  النائب  اإلسالمية  الشؤون  و  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف تاونات. 

مطلب رقم 6969 - 54

اسم امللك : " مقبرة سيدي عبداهلل تزغان".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز،. دوار تزغان.

وقع حتديده في : 24 أبريل 2019.

مساحته : 01 هـ 16 آ 72 س.

نوعه : أرض بها مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنور ادريس؛ ورثة لوكيلي محمد؛

شرقا :  املمر العمومي؛

جنوبا : الشعبة؛

غربا : ورثة الكساب علي؛ شعبة.

عنها  النائب  اإلسالمية  الشؤون  و  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف تاونات. 

مطلب رقم 6077 - 54

اسم امللك : " طالقة احلجام".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي اخملفي، دوار بني وناي.

وقع حتديده في : 29 ماي 2018.

مساحته : 06 آ 31 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : املمر العمومي؛ محمد ولد احمد الريفي اشتوني؛

شرقا :  محمد ولد احمد الريفي اشتوني؛

جنوبا : محمد اجلبوري؛

غربا : محمد اجلبوري.

عنها  النائب  اإلسالمية  الشؤون  و  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف تاونات. 

مطلب رقم 6967 - 54

اسم امللك : " مقبرة سيدي اجلياللي".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، دوار بوليد.

وقع حتديده في : 07 مارس 2018.

مساحته : 41 آ 48 س.

نوعه : مقبرة بها ضريح سيدي اجلياللي سيدي محمد بن عبداهلل.

اجملاورون : 

شماال : مدرسة دوار بوليد؛ اجماعة دوار بوليد؛

شرقا :  الشعبة؛

جنوبا : احلجامي حسن بن أحمد؛محمد بن سالم؛

غربا : الشعبة؛ اجماعة دوار بوليد.

عنها  النائب  اإلسالمية  الشؤون  و  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف تاونات. 
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "احلفرة"

ذي املطلب رقم 18159 - 54 الذي نشر خالصة مطلبه

باجلريدة الرسمية عدد 1088 الصادرة بتاريخ 06 نوفمبر 2019

فبدال من : موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة بوشابل، 

دوار اجبابرة.

اقرأ : موقعه : إقليم تاونات، بلدية قرية بامحمد، حي كدارة.

والباقي بدون تغيير ".

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

يوسف بوكنيفي.    

 

محافظة إنزكان 

مطلب رقم 20390 - 60

اسم امللك : اخلير .

موقعــه : حي اجلرف اجلماعة احلضرية النزكان ، عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 77 آر 26 س.

نوعــه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شمـاال : الرسم العقاري 84414 - 09 و ايت هماني

شـرقا : الرسم العقاري 13920 - 60.

جنـوبا : الرسم العقاري 1042 س.

غربـا : ورثة اوجعا محمد

طالبة التحفيظ : علي صوم بن ابراهيم.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

عبد احلليم فتح اهلل.   

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 24725 - 61

اسم امللك : " ناصر و ايسر ".

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو مدشر املمبر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 18 مارس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 58 ار 3س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق دائري ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : علي الشيخ اخملتار ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 19600 - 61 ؛

طالب التحفيظ : محمد احلبيب بن العياشي البقالي الطاهري ؛

مطلب رقم 24733 - 61

اسم امللك : " سلمان"

 ، ، عمالة طنجة اصيلة مقاطعة بني مكادة  : والية طنجة  موقعه 

احملل املدعو بني توزين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 20 مارس 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 40س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : فؤاد الطويل ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 35832 - 06 ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة عبد السالم الطويل ؛

طالب التحفيظ : فؤاد الطويل ؛

مطلب رقم 24734 - 61

اسم امللك : " عمر "

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو بني توزين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 20 مارس 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 8س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : فؤاد الطويل ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : فؤاد الطويل ؛

غربا : ورثة عبد السالم الطويل ؛

طالب التحفيظ : فؤاد الطويل ؛

مطلب رقم 24824 - 61

اسم امللك : " حنان "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو احلرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 31 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3ار 1س ؛
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نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم بوغابة ؛

شرقا : عبد الرحمان املرضي ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : احمد مغنوج ؛

طالب التحفيظ : مصطفى احلرابي ؛

مطلب رقم 24830 - 61

اسم امللك : " البركة"

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو احملل املدعو اعزيب بولعيش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26 ابريل 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2ار 6س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : بديعة بولعيش ؛

شرقا : عمر الرواس ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : عبد احلق بولعيش ؛

طالب التحفيظ : خالد القشتول ؛

مطلب رقم 24912 - 61

اسم امللك : " فضل من اهلل "

موقعه : والية طنجة ، اقليم لفحص اجنرة اجلماعة القروية خميس 

اجنرة ، احملل املدعو شقرش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 22 ماي 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 هكتار 38ار 81س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بئر و براكتني ؛

اجملاورون : 

شماال : عبد الكرمي الطريبق ؛

شرقا : خندق ؛

جنوبا : غابة اجنرة ؛

غربا : غابة اجنرة ، طريق ؛

طالبو التحفيظ : الطيب بن املفضل احلاجي و من معه ؛

مطلب رقم 24985 - 61

اسم امللك : " ملك الفارسي "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 24 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3 هكتار 5ار 78س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : عبد الهادي فتوح ، خندق ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24992 - 61 ؛

جنوبا : عبد اللطيف فتوح ، مطلب التحفيظ رقم 7715 - 61 ، خندق ؛

غربا : ورثة املصوري ، الرسم العقاري رقم 46061 - 61 ؛

طالب التحفيظ : مصطفى بن حسن الفارسي ؛

مطلب رقم 24989 - 61

اسم امللك : " الغزواني "

 ، ، عمالة طنجة اصيلة مقاطعة بني مكادة  : والية طنجة  موقعه 

احملل املدعو احلرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26 يونيو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 80س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : حسن البردودي ؛

شرقا : عبد السالم الدرقاوي ، الغولي سعيد ؛

جنوبا : الزهرة الدرقاوي ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : عبد العالي الغزواني ؛

مطلب رقم 24992 - 61

اسم امللك : " خندق 16 "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 1 يونيو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 هكتار 58ار 39س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : خندق ، الرسم العقاري رقم 42449 - 61 ؛

شرقا : طالب التحفيظ ، طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 7715 - 61 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 24985 - 61، مطلب التحفيظ رقم 7715 - 61 ؛

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الفتوح ؛

مطلب رقم 25040 - 61

اسم امللك : " سفط "

القروية  اجلماعة   ، اجنرة  الفحص  عمالة   ، طنجة  والية   : موقعه 

البحراويني احملل املدعو فدان السعيدي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 15 يوليو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 8ار 88س ؛

نوعه : ارض عارية ؛
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اجملاورون : 

شماال : عبد السالم العاقل ؛

شرقا : عبد السالم العاقل، محمد النوينو ؛

جنوبا : محمد جوييد ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمان العاقل سفط ؛

مطلب رقم 25089 - 61

اسم امللك : " اخلير "

 ، ، عمالة طنجة اصيلة مقاطعة بني مكادة  : والية طنجة  موقعه 

احملل املدعو املرس اشناد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26 أغسطس 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 63س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : فاطمة الزهرة الدباز ؛

شرقا : عبد السالم بنعيسى ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : محمد عزيزي ؛

طالب التحفيظ : محمد الدغور ؛

مطلب رقم 25093 - 61

اسم امللك : " ياسمينة "

القصر  القروية  اجلماعة   ، اجنرة  فحص  اقليم  طنجة  والية   : موقعه 

الصغير احملل املدعو الدهاداه ؛

وقع حتديده بتاريخ : 27 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 7ار 8س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : اخملتار الدامون ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : محمد الدامون ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : حسن اخلالت الفحصي ؛

مطلب رقم 25110 - 61

اسم امللك : " بشائر"

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو طالع الشريف ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 أغسطس 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار65 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : زينب اللغميش مساري ؛

شرقا : ارحيمواللغميش مساري ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : عبد القادر العاقل ؛

طالبة التحفيظ : نادية الفالحي ؛

مطلب رقم 25114 - 61

اسم امللك : " دار الزيتون "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو الرمان ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 أغسطس 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 11ار16س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : غابة الزميج ؛

شرقا : غابة الزميج ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 13831 - 61 ؛

غربا : خندق ؛

طالبة التحفيظ : جميلة فلون ؛

مطلب رقم 25117 - 61

اسم امللك : " االدريسي 2 "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 

احملل املدعو الشريوار؛

وقع حتديده بتاريخ : 30 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 17س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : احمد االدريسي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : عبد االله ازلو ، محمد الشريف ؛

طالبة التحفيظ : سميرة االدريسي ؛

مطلب رقم 25118 - 61

اسم امللك : " االدريسي 1"

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 

احملل املدعو الشريوار؛

وقع حتديده بتاريخ : 30 أغسطس 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 94س ؛

نوعه : ارض عارية ؛
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اجملاورون : 

شماال : محمد السعيدي االدريسي ؛

شرقا : محسن االدريسي؛

جنوبا : نبيلة االدريسي؛

غربا : طريق ؛

طالبة التحفيظ : سميرة االدريسي ؛

مطلب رقم 25164 - 61

اسم امللك : " الوات "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو عني دقيوق ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26 أغسطس 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار48س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 53758 - 61 ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 55022 - 61 ؛

غربا : محمد مروجي ؛

طالب التحفيظ : عبد السالم الواث ؛

مطلب رقم 24655 - 61

اسم امللك : " بنمسعود "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ،مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو بني سعيد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 19 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3 ار ؛

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بنمسعود ؛

شرقا : ورثة محمد بنمسعود ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 2478 - 61 ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : رضوان بنمسعود ؛

مطلب رقم 14261 - 61

اسم امللك : "الدهدوه 4 "

موقعه : والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو لنجريش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 10 ابريل 2017 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 96ار 27 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : واد ؛

شرقا : رحمة احلساني ؛
جنوبا : رحمة احلساني ، احلبوس ؛

غربا : خندق ، عبد السالم محمد اغزيل احلافي ؛
طالب التحفيظ : مصطفى الدهدوه ؛

مطلب رقم 24840 - 61
اسم امللك : " املتدين "

موقعه : والية طنجة،اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية البحراويني 
احملل املدعو فدان السعيدي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 22 يوليو 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار 97س ؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال : محمد اجلباري ؛
شرقا : محمد اجلباري ؛

جنوبا : محمد اكراد ؛
غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : احمد املتدين ؛

مطلب رقم 24881 - 61
اسم امللك : " فتح اخلير "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 
دوار غدير الدفلة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 14 ماي 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 95س؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال : محمد التليدي ، نعيمة التليدي ؛
شرقا : طريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 62438 - 61 ؛
غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : فتح اخلير التليدي ؛

مطلب رقم 25087 - 61
اسم امللك : " الزرقتية 2"

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية القصر 
الصغير دوار واد اليان الزرقتية ؛

وقع حتديده بتاريخ : 23 أغسطس 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 6ار 59س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 41120 - 61 ؛
شرقا : الرسم العقاري رقم 41120 - 61؛
جنوبا : فاطمة املهدي الريفي الطنجي ؛

غربا : ممر فالحي ، واد عليان ؛
طالب التحفيظ : محمد الزكاف الفالح ؛

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة.
عبد احلي السباعي.    
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محافظة احلوز

مطلب رقم 1234 - 65

امللك املسمى : " ألواح "

الكائن بإقليم احلوز دائرة وجماعة اسني، دوار متكونسي. 

مساحته : 02 هك 18 آر 50 س .

وقع حتديده في : 12 ديسمبر 2007. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 22407 - 65 )غابة غيغاية( ،

شرقا : شعبة ، مجهول، 

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 امتار، 

غربا : امليل حسني

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر فنجيرو بن محمد.

مطلب رقم 11265 - 65

امللك املسمى : " ملك أميال "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، احملل املدعو حتت الشانطي. 

مساحته : 00 هك 02 آر 01 س .

وقع حتديده في : 16 ماي 2019. 

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : محمد بنبا ،

شرقا : مشروع طريق عمومية عرضها 4 امتار، 

جنوبا : محمد بنبا ، 

غربا : محمد بنبا.

طالب التحفيظ : السيد أحمد اميال بن احلسني .

مطلب رقم 11377 - 65

امللك املسمى : " ضرضور "

الكائن بإقليم احلوز دائرة توامة، جماعة زرقطن، دوار تباحكت. 

مساحته : 00 هك 03 آر 93 س .

وقع حتديده في : 03 أبريل 2019. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وسطح وطابق حتت ارضي وسطح 

وحديقة وبئر.

اجملاورون : 

شماال : الفطواكي ،

شرقا : طريق، 

جنوبا : طريق ، 

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم ضرضور بن احلسني.

مطلب رقم 11382 - 65

امللك املسمى : " مقبرة لرجام "

الكائن بإقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة تكركوست، دوار لرجام. 

مساحته : 01 هك 19 آر 28 س .

وقع حتديده في : 11 أبريل 2019. 

نوعه : مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : األحباس ، طريق عمومية عرضها 10 امتار ، الرسم العقاري 

عدد 7858 - م ،

شرقا : الرسم العقاري عدد 5977 - م، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5977 - م ، 

غربا : الرسم العقاري عدد 5977 - م ، الرسم العقاري عدد 7858 - م.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 11386 - 65

امللك املسمى : " رحلة التسامح "

الكائن بإقليم احلوز دائرة اسني، جماعة اسني، دوار متترت امليل. 

مساحته : 00 هك 05 آر 49 س .

وقع حتديده في : 08 أبريل 2019. 

اول وسطح ومحل  وطابق  للضيافة من سفلي  دار  بها  أرض   : نوعه 

تقني وحديقة بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 22407 - 65 )امللك الغابوي( ،

شرقا : رشيد اواملعطي، 

جنوبا : الساقية ، 

غربا : ازناك فاطمة .

طالب التحفيظ : السيد رشيد امرهان بن حلسن .

مطلب رقم 11437 - 65

امللك املسمى : " مقبرة اسني "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة ستي فاضمة، دوار اسني. 

مساحته : 01 هك 25 آر 82 س .

وقع حتديده في : 14 ماي 2019. 

نوعه : مقبرة.
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اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 5 امتار ،

شرقا : مصرف ، 

جنوبا : ممر عمومي عرضه متر واحد ، 

غربا : ممر عمومي عرضه متر واحد ، اكنسوس، 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 11447 - 65

امللك املسمى : " ملك بورزا "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار حومة السوق القدمي. 

مساحته : 00 هك 00 آر 81 س .

وقع حتديده في : 23 ماي 2019. 

نوعه : دار للسكن من سفلي وطابق اول وسطح.

اجملاورون : 

شماال : زنقة عرضها 4 امتار،

شرقا : زنقة عرضها 4 امتار، 

جنوبا : ورثة بن ابا، 

غربا : هنية بنت حلسن،

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بورزا بن محمد.

مطلب رقم 11450 - 65

امللك املسمى : " جنان اوتغال 13 "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اغواطيم، دوار اوتغال. 

مساحته : 00 هك 19 آر 63 س .

وقع حتديده في : 23 ماي 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ايت بالفول ، اد عمر ، ممر ذو عرض متغير ، 

شرقا : طريق ذات عرض متغير، 

جنوبا : مصرف، 

غربا : ساقية، 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 11451 - 65

امللك املسمى : " جنان أوتغال 14"

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اغواطيم ، دوار اوتغال. 

مساحته : 00 هك 19 آر 90 س .

وقع حتديده في : 23 ماي 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ذو عرض متغير، 

شرقا : طريق عمومية عرضها متران، 

جنوبا : ورثة ايت داود ، ورثة ايت اومغار ، تهامي اد عمر، 

غربا : ممر عمومي ذو عرض متغير.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 11457 - 65

امللك املسمى : "ملك سعيد اشرع "

الكائن بإقليم احلوز دائرة وبلدية امزميز ، حي ركراكة. 

مساحته : 00 هك 01 آر 10 س .

وقع حتديده في : 30 ماي 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : سميرة ايت عبد الرحمان ،

شرقا : فؤاد الوهابي ، ممر بدون منفذ ذو عرض متغير، 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11287 - 65، 

غربا : زنقة التجزئة .

طالب التحفيظ : السيد سعيد اشرع بن محمد .

مطلب رقم 11458 - 65

امللك املسمى : " ملك نايت اسعيد "

الكائن بإقليم احلوز دائرة وبلدية امزميز ، حي ركراكة. 

مساحته : 00 هك 00 آر 88 س .

وقع حتديده في : 30 ماي 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة التجزئة ، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11287 - 65 ، جراردي ، 

جنوبا : فاطمة ايت بوحسني، 

غربا : مشروع طريق عرضها 6 امتار .

طالب التحفيظ : السيد ياسني نايت اسعيد بن محماد.

مطلب رقم 11462 - 65

امللك املسمى : " واطالب "

 ، الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير ، جماعة سيدي عبد اهلل غيات 

دوار ازوران. 

مساحته : 00 هك 04 آر 91 س .

وقع حتديده في : 31 ماي 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
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اجملاورون : 

شماال : اغاي خالد ،

شرقا : مصرف ، العكاري زينب، 

جنوبا : بن مبارك محمد، مصرف ،

غربا : مشروع طريق عرضها 3 امتار .

طالب التحفيظ : السيد سعيد واطالب بن عبد الرحمان .

مطلب رقم 11473 - 65

امللك املسمى : " ازنيرن "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اوريكة، دوار بوتبيرة. 

مساحته : 00 هك 13 آر 87 س .

وقع حتديده في : 12 يونيو 2019. 

نوعه : أرض بها منزل قروي من سفلي ومرفق بالسطح وحمام ومحل 

.Pergola تقني وبئر ومطبخ ومرحاض ومسبح وحديقة و

اجملاورون : 

شماال : أنور حميد ،

شرقا : طريق عمومية عرضها 6 امتار، الرسم العقاري عدد 16383 - 65 ، 

جنوبا : اد نحمان حسن ، 

غربا : ايت بوجميعة فاطمة .

طالبو التحفيظ : السيدة فاطمة أنور بنت عياد ومن معها.

مطلب رقم 11516 - 65

امللك املسمى : " رشا 5 "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوكاميدن، دوار تخفيست. 

مساحته : 00 هك 19 آر 87 س .

وقع حتديده في : 26 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3501 - 65،

شرقا : خباز احلسني ، الرسم العقاري عدد 15134 - 65، 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 4 امتار، مشروع ممر للولوج عرضه 3 امتار، 

غربا : رقية مراد، 

طالب التحفيظ : السيد علي احليلة بن محمد .

مطلب رقم 12531 - 65

امللك املسمى : " الفضل 2 "

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اكرفروان، دوار تكانت. 

مساحته : 01 هك 37 آر 96 س .

وقع حتديده في : 26 يوليو 2019. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ايت بوسعيد، مصرف ،

شرقا : ايت قدور، 

جنوبا : موالي علي اوعبو، موالي احمد ايت حماد ، باهي محمد ، 

. M - 9385 غربا : ساقية متكوت ، مطلب التحفيظ عدد

طالب التحفيظ : السيدة بنرجدال حلسن بن محماد.

مطلب رقم 11263 - 65

امللك املسمى : " ملك الطلحاوي "

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة تيزكني، دوار ازرو شعبة االربعاء .

مساحته : 01 هك 78 آر 51 س .

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2018. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومنزل من تراب  من سفلي.

 اجملاورون   : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 4466 - م ، مصرف،

شرقا : عبد السالم الطلحاوي ، 

جنوبا : ممر عمومي عرضه متر واحد ، مصرف ، عبد السالم الطلحاوي ، 

 غربا : شعبة ، طريق عمومية ذات عرض متغير ، مطلب التحفيظ 

عدد 7027 - 65،

: السيدة لال عائشة الطلحاوي بنت موالي محمد  طالبو التحفيظ 

ومن معها.

مطلب رقم 11474 - 65

امللك املسمى : " درع الفقراء 11 "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، دوار الزمومة. 

مساحته : 01 هك 43 آر 22 س .

وقع حتديده في : 14 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون   : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11475 - 65 )طالب التحفيظ( ،

شرقا : واد ، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2830 - 65  ، 

، مشروع  التحفيظ  ، طالب   65  -  2830 عدد  العقاري  الرسم   : غربا 

طريق خاص عرضها 5 امتار، مصرف،

طالب التحفيظ : السيد نور الدين علمي هرشلي بن محمد.

مطلب رقم 11475 - 65

امللك املسمى : " درع الفقراء 10 "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، دوار الزمومة. 

مساحته : 01 هك 69 آر 58 س .
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وقع حتديده في : 14 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون   : 

شماال : طالب التحفيظ ، طريق عمومية عرضها 5 امتار ،

شرقا : واد ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11474 - 65 )طالب التحفيظ( ، 

غربا : طالب التحفيظ ، مشروع طريق خاص عرضها 5 امتار،

طالب التحفيظ : السيد نور الدين علمي هرشلي بن محمد.

مطلب رقم 11489 - 65

امللك املسمى : " ملك مستمر "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير ، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار فورو. 

مساحته : 00 هك 00 آر 94 س .

وقع حتديده في : 19 يونيو 2019. 

نوعه : منزل قروي من سفلي وسطح.

 اجملاورون   : 

شماال : ادريس بن محمد ، زنقة غير مسماة ذات عرض متغير،

شرقا : زنقة غير مسماة ذات عرض متغير ، 

جنوبا : زنقة غير مسماة ذات عرض متغير ، 

غربا : مليكة تديست،

طالبو التحفيظ : السيد صالح مستمر بن بوزكري ومن معه.

 مطلب رقم 11495 - 65

امللك املسمى : " البصطامي "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة ستي فاضمة، دوار انامر اشك. 

مساحته : 00 هك 02 آر 42 س .

وقع حتديده في : 21 يونيو 2019. 

نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون   : 

شماال : محمد ملحوق،

شرقا : طريق إقليمية رقم 2017 عرضها 20 مترا ، 

جنوبا : حلسن ايت حموش ، 

غربا : الرسم العقاري عدد 22686 - 65)غابة مستيوة(،

طالب التحفيظ : السيد عبد الفتاح البصطامي بن محمد.

مطلب رقم 11508 - 65

امللك املسمى : " ملك شعاري 03 "

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز ، جماعة لال تكركوست مزارع واوزلت 

دوار فدان الطلح. 

مساحته : 00 هك 95 آر 41 س .

وقع حتديده في : 28 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون   : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21748 - 65، طريق عمومية عرضها 5 امتار، 

التحفيظ عدد  ، مطلب   65 -  11507 التحفيظ عدد  : مطلب  شرقا 

11509 - 65)طالب التحفيظ( ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11506 - 65، 

غربا : الرسم العقاري عدد 21748 - 65،

طالب التحفيظ : السيد شعاري عبد االله بن محمد.

مطلب رقم 11509 - 65

امللك املسمى : " ملك شعاري 04 "

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز ، جماعة لال تكركوست مزارع واوزلت 

دوار فدان الطلح. 

مساحته : 01 هك 00 آر 44 س .

وقع حتديده في : 28 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون   : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11507 - 65 ، 

شرقا : الطريق اإلقليمية رقم 2009 عرضها 30 متر، 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11506 - 65 ، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11508 - 65 )طالب التحفيظ(،

طالب التحفيظ : السيد شعاري عبد االله بن محمد.

مطلب رقم 11510 - 65

امللك املسمى : " العلوي "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير ، جماعة ايت فاسكا دوار ايت الزواك. 

مساحته : 00 هك 01 آر 71 س .

وقع حتديده في : 01 يوليو 2019. 

نوعه : أرض عارية.
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 اجملاورون   : 

شماال : مجهول ، 

شرقا : مجهول، 

جنوبا : مجهول ، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11402 - 65 ،

طالب التحفيظ : السيد عبد االله كرمي العلوي.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 3361 - 43

امللك املسمى : " جامع اخلير"

الكائن باقليم احلوز دائرة اسني ، جماعة اسني املركز. 

مساحته : 00 هك 07 آر 28 س .

وقع حتديده في : 26 يوليو 2004. 

نوعه : ارض عارية.

طالبتا التحفيظ : السيدة سعيدة اخليدر بنت جامع ومن معها.

 478 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 27 فبراير 2008.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 5526 - 67

اسم امللك : ملك بوشوكة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار ايت عزو. 

وقع حتديده في : 23 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هكتار 04 آر 98 س .

نوعه : أرض فالحية بها بناية خفيفة وبعض أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : ورثة ادريس خنينوش. 

شرقا : الرسم العقاري رقم : 15395 - 67. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 22666 - 67.

غربا : طريق.

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة ادريس خنينوش. 

شرقا : طريق.

جنوبا : املهدي اوزايد.

غربا : واد تزدايت.

طالب التحفيظ : يوسف بوشوكة بن احلبيب.

مطلب رقم 6007 - 67

اسم امللك : السالم.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت بنقسو.. 

وقع حتديده في : 02 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آر 62 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : محمد وعبي. 

شرقا : الرسم العقاري رقم : 15536 - 59.

جنوبا : الغازي اجملدوب. 

غربا : ساقية.

طالبو التحفيظ : حسن بن خياط بن اخلياط ومن معه.

مطلب رقم 6013 - 67

اسم امللك : بويبردان.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار اكرامن. 

وقع حتديده في : 05 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هكتار 31 آر 20 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر مجهز.

اجملاورون : 

شماال : اوحماد محمد، اوحماد عبد اللطيف، اوحماد حميد.

شرقا : واد جبالة.

جنوبا : عبد الرحمان افساحي.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : عبد الفضيل اوحماد بن عمار.

مطلب رقم 6020 - 67

اسم امللك : فدان اجلامع 1 مسجد ايت عوشان.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن.

وقع حتديده في : 15 - 08 - 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 05 هكتار 25 آر 06 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 18920 - 67. 

شرقا : الرسم العقاري رقم : 16532 - ك- واملطلب رقم : 2549 - 67 

وطريق.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 20359 - 67.

غربا : واد تزيبوت.

القطعة الثانية : 

شماال : طريق. 

شرقا : الرسمني العقاريني رقم : 20928 - -67 22065 - 67..

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 20359 - 67..

غربا : طريق.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة- ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6021 - 67

اسم امللك : بوجهاين مسجد ايت عوشان.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 15 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 هكتار 68 آر 37 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 58702 - 05. 

 : رقم  واملطلب  - ك   7926 - ك-   8091  : رقم  العقارية  الرسوم   : شرقا 

.67 - 2424

جنوبا : طريق.

غربا : طريق.

القطعة الثانية : 

شماال : املطلب رقم : 2425 - 67. 

شرقا : طريق.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 18918 - 67.

غربا : الرسم العقاري رقم : 18866 - 67.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة- ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6028 - 67

اسم امللك : فدان اجلامع 2.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 26 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هكتار 75 آر 73 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار البلوط.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 18812 - 67. 

شرقا : ملك األوقاف.

جنوبا : ورثة اوعريبة بنعيسى.

غربا : املطلب رقم : 6023 - 67.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة- ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6035 - 67

اسم امللك : أرض مسجد احلوان.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 28 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 هكتار 54 آر 32 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 18824 - 67. 

شرقا : الرسم العقاري رقم : 1266 - ك. 

جنوبا : املطلب رقم : 1837 - 67.

غربا : طريق.

القطعة الثانية : 

شماال : طريق.

شرقا : طريق.

جنوبا : طريق.

غربا : الرسم العقاري رقم : 5153 - ك.

القطعة الثالثة : 

شماال : طريق.

شرقا : املطلب رقم : 1834 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 48513 - 05.

غربا : طريق.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة- ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6049 - 67

اسم امللك : بئر السفان.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت نعمان، دوار ايت حند اوحسني.

وقع حتديده في : 06 - 08 - 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هكتار 44 آر 54 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : محمد اوعتي. 

شرقا : مولود اوحماد. 

جنوبا : طريق.

غربا : بناصر الدرمون.

القطعة الثانية : 

شماال : طريق.

شرقا : طريق.

جنوبا : ايت وشطني.

غربا : بناصر الدرمون.

طالبو التحفيظ : بوشرى البوبكراوي بنت احمد ومن معها.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب بالنيابة

محمد احلريشي   

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 17761 - 68

اسم امللك : بياض.

البرادية احملل  الفقيه بن صالح قيادة وجماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

املدعو اوالد علي الواد. 

وقع حتديده التكميلي في : 10 يونيو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 ار 90 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

شماال : طريق؛

شرقا : بوزكري برنوص ومن معه ؛

جنوبا : ورثة الشلحاوي أحمد ومن معه؛

غربا : احمد جنيم.

طالبو التحفيظ : عمر الشلحاوي بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 13455 - 68

اسم امللك : القمر.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت حبيبي اوالد 

سيدي شنان. 

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2016 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 سنتيار.

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي به مرآب وطابقني.

شماال : زنقة؛

شرقا : فاحتة مستدراف ومن معها؛

جنوبا : فاحتة مستدراف ومن معها؛
غربا : محمد مالك.

طالب التحفيظ : محمد ضهير بن اودادس.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 5981 - 68
اسم امللك : بوسالك .

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح منطقة التحفيظ اجلماعي 
املدعوة اخللفية. 

طالبو التحفيظ : عائشة العركوب بنت محمد ومن معها.
 845 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 11 مارس 2015.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "القمر" 
موضوع مطلب التحفيظ عدد 13455 - 68

املنشور خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 926 
بتاريخ 28 سبتمبر 2016؛

عوضا عن : 
محمد ضهير بن محمد.

أقرأ : 
محمد ضهير بن اودادس.

والباقي بدون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظة زواغة - موالي يعقوب

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
إقامتها  محل  واجلاعلة  الساكنة  قيطوني  ادريسي  جناة  السيدة  أن 
للمخابرة معها بفـاس طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري 
رقم 126692 - 07 املؤسس للملك املدعو " هدى 3" الكائن بفاس ، جتزئة 

واد فاس وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا 

في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب

محمد بوسعيد    
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محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1838 - 76

اسم امللك : » لؤي« 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو : السواني .

وقع حتديده في : 7 اكتوبر 2017

املساحة التي أظهرها التصميم : 74 س .

نوعـه : ارض عارية. 

شماال : حمو الياسني؛ 

شرقـا : اليزيد الذهبي؛ 

جنوبا : زنقة في طور اإلجناز ؛

غربا : ادريس الشويخ.

طالبو التحفيظ : ادريس بنانا بن عبد السالم و من معه.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف   

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2462 - 80

اسم امللك : " ايت مزال "

موقعه : الطريق الرابطة بني بيوكرى وايت باها اجلماعة الترابية وادي 

الصفاء إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في 24 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 ار 46 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ورثة اوباك عبد الرحمان وبعضا مطلب التحفيظ عدد : 2495 - 80 ؛ 

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة اوباك عبد الرحمان.

طالبو التحفيظ : سعيد ايت بايه ومن معه.

مطلب رقم 2511 - 80

اسم امللك : " اخشاب "

موقعه : دوار اخشاب اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها

وقع التحديد في 29 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 98 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ريشي محمد ؛ 

جنوبا : ابراهيم راجي ؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : الطيب ايت عدي.

مطلب رقم 2571 - 80

اسم امللك : " جنان ايت محند "

موقعه : دوار البويبات اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في 03 ديسمبر  2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 75 ار 82 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها نخلة.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مبارك بن سليمان وبعضا بلقايد عبد اللطيف وبعضا 

ورثة ايت القدور ؛

شرقا : محند بن علي ناحمد ؛ 

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة عبد اهلل بوكوس.

طالب التحفيظ : علي بلقايد.

مطلب رقم 2584 - 80

اسم امللك : " أدوز "

موقعه : دوار ادوز اسعود اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها

وقع التحديد في 15 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 01 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : حمزة اباعقيل ؛

شرقا : حمزة اباعقيل ؛ 

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : احلسن مشوركة.

مطلب رقم 2611 - 80

اسم امللك : " ملك عبد الهادي "

إقليم  وساي  لسيدي  الترابية  اجلماعة  وساي  سيدي  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها
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وقع التحديد في 21 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 ار 95 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : طريق ؛

غربا : يامنة بنت العربي.

طالب التحفيظ : عبد الهادي ماهيد.

مطلب رقم 2764 - 80

اسم امللك : " مبارك ونعيم "

موقعه : حي معال اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في 17 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : سعيد املسافع ؛

شرقا : ايت موالي ؛ 

جنوبا : صالح عزابي وبعضا سوري ابراهيم ؛

غربا : طريق.

طالبو التحفيظ : مبارك ونعيم ومن معه.

مطلب رقم 2767 - 80

اسم امللك : " بوخريص "

موقعه : حي تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت 

باها

وقع التحديد في 22 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 02 سنتيار.

نوعه : ارض مشيد عليها بناية من طابق سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 3237 - 80 وبعضا ممر ؛ 

جنوبا : ربيع حنكور ؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بوخريص بن احمد.

مطلب رقم 2801 - 80

اسم امللك : " وانشفود أوفال 2 "

موقعه : دوار تاوريرت اجلماعة الترابية ايت وادرمي إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 ار 05 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت اليزيد ؛

شرقا : ورثة احلاج عدي بن الطيب ؛ 

جنوبا : ورثة احلاج عدي بن الطيب ؛

غربا : ورثة ايت ايبورك.

طالب التحفيظ : احملفوظ الصور بن عبد اهلل.

مطلب رقم 2802 - 80

اسم امللك : " وانشفود أوفال 3 "

موقعه : دوار تاوريرت نهمو اجلماعة الترابية ايت وادرمي إقليم أشتوكة-

أيت باها

وقع التحديد في 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 ار 24 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج عدي بن الطيب؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة احمد اسرك وبعضا ورثة ايت حاسكني ؛

غربا : ورثة ايت حاسكني وبعضا ورثة ايت ايبورك.

طالب التحفيظ : احملفوظ الصور بن عبد اهلل.

مطلب رقم 2803 - 80

اسم امللك : " وانشفود أوفال 1 "

موقعه : دوار تاوريرت نهمو اجلماعة الترابية ايت وادرمي إقليم أشتوكة-

أيت باها

وقع التحديد في 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 ار 34 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة محمد بن الطيب؛ 

جنوبا : ورثة ايت زايد سليمان؛

غربا : ورثة بن ملني.

طالب التحفيظ : احملفوظ الصور بن عبد اهلل.

مطلب رقم 2804 - 80

اسم امللك : " وانشفود أوفال 2 "

موقعه : دوار تاوريرت نهمو اجلماعة الترابية ايت وادرمي إقليم أشتوكة-

أيت باها

وقع التحديد في 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 ار 36 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن الطيب؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ورثة بن ملني وبعضا ورثة ايت بن علي امشتال؛

غربا : ورثة ايت بن علي امشتال.

طالب التحفيظ : احملفوظ الصور بن عبد اهلل.
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مطلب رقم 2805 - 80

اسم امللك : " وانشفود أوفال 4 "

موقعه : دوار تاوريرت نهمو اجلماعة الترابية ايت وادرمي إقليم أشتوكة-

أيت باها

وقع التحديد في 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 ار 33 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت احمد بن عمر؛

شرقا : ورثة ايت اورشمون؛ 

جنوبا : ورثة احمد اسرك؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : احملفوظ الصور بن عبد اهلل.

مطلب رقم 2831 - 80

اسم امللك : " اجملد "

الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة  : دوار ايت داود اجلماعة  موقعه 

أيت باها

وقع التحديد في 28 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 ار 64 سنتيار.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايجة بنت ابراهيم؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 9813 - س؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق.

طالبو التحفيظ : محمد ساسي ومن معه.

مطلب رقم 2844 - 80

اسم امللك : " ملك اخلير "

موقعه : لشالي اجلماعة الترابية لبيوكرى، إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في 18 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 00 سنتيار.

نوعه : ارض محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الكراري رقية؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 89509 - 09.

طالب التحفيظ : احمد بوتكسوست.

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديـد

مطلب رقم 6203 - 60
اسم امللك : " ملك الكبني ".

موقعه : بدوار ايت بايه اجلماعة الترابية انشادن ، اقليم اشتوكة ايت باها 
مساحته : 2 هكتار 08 ار 23 سنتيار.

طالب التحفيظ : سعيد الكبني. 
 649 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة 08 يونيو 2011.

مطلب رقم 536 - 60
اسم امللك : " حلقة اكي واخريب ومن معه ".

موقعه : بدوار الطلباء، اجلماعة الترابية لسيدي عبد اهلل البوشواري، 
اقليم اشتوكة ايت باها 

مساحته : 03 هكتار 27 ار 26 سنتيار.
طالب التحفيظ : ابراهيم اكورام. 

 369 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 
املؤرخة 25 - 01 - 2006.

صالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "حريص"، 
مطلب التحفيظ رقم 2743 - 80، 

الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير 2019 
عدد 1050 ورد بها خطأ،

فإنه بدال من : 
مساحته : 40 ار 60 سنتيار تقريبا

يجب قراءة : 
مساحته : 34 ار 60 سنتيار تقريبا.

والباقي بدون تغيير 
احملافظ على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها 

بلقايد محمد    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 696 - 81
اسم امللك : " سيدي عثمان".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.
وقع حتديده في : 02 - 05 - 2017.

نوعه : ارض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 82 آر 71 س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 1664 - 16؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4911 - 16؛ 
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 1241 - 81؛ 
غربا : الرسم العقاري رقم 36572 - 16؛ الرسم العقاري رقم 49320 - 16.

طالب التحفيظ : أحمد بوييع بن محمد.

مطلب رقم 771 - 81
اسم امللك : " فدان فياشة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت قسو.
وقع حتديده في : 31 - 07 - 2017.
نوعه : ارض فالحية بها أشجار. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 69 آر 45 س.
اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها مطلب التحفيظ رقم 20307 - 16؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 11174 - 16؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 28587 - ر؛ 
غربا : الداودي حمادي؛

طالب التحفيظ : عائشة الداودي بنت محمد.

مطلب رقم 782 - 81
اسم امللك : " فدان لغرق".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.
وقع حتديده في : 03 - 08 - 2017.

نوعه : ارض فالحية بها بئر و بناية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 92 آر 05 س.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 47138 - 16؛

شرقا : طريق عمومية؛ حللو الزوهرة و حللو غنو؛ 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 39478 - ر؛ الرسم العقاري رقم 39477 - ر؛  

غربا : مطلب التحفيظ رقم 24191 - 16؛
طالب التحفيظ : عادل العبوني بن احمد.

    
مطلب رقم 1307 - 81

اسم امللك : " مدرسة تنمينة".
موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك املركز.

وقع حتديده في : 15 - 02 - 2019.
نوعه : ارض بهاى بنايات مدرسية وخزان ماء. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 85 آر 48 س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية؛
شرقا : الرسم العقاري رقم 1625 - ر؛ 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 1625 - ر؛ 

غربا : طريق عمومية من ورائها مطلب التحفيظ رقم 16176 - 16؛
طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة نيابة عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 1318 - 81
اسم امللك : " ملك باموس".

.E541 موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي االندلس اجلنوبي
وقع حتديده في : 02 - 05 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 99 س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 535 - 81؛

شرقا : منصورة اوخدمي؛ 
جنوبا : محمد العسري؛

غربا : الزنقة.
طالب التحفيظ : محمد باموس بن احلاج احمد.

مطلب رقم 1397 - 81
اسم امللك : " القدس".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس.
وقع حتديده في : 07 - 05 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 70 س.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛
شرقا : الزنقة؛ 

جنوبا : عبد السالم خربوش وامينة خربوش؛
غربا : لطفي بنزهة.

طالبة التحفيظ : فاطمة كوييس بنت محمد.

مطلب رقم 1404 - 81
اسم امللك : " عني اجلمال 2".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار احلرابلة.
وقع حتديده في : 14 - 05 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 90 آر 56 س.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 49595 - 16؛

شرقا : ممر عمومي؛ 
جنوبا : الرسم الهاشمي قاسمي بن محمد؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 55260 - 16.
طالب التحفيظ : موالي حفيظ العلوي بن سيدي محمد.

مطلب رقم 1405 - 81
اسم امللك : " نزهة".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي االندلس اجلنوبي.
وقع حتديده في : 14 - 05 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 آر 70 س.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛
شرقا : الزنقة؛ 
جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة.
طالبة التحفيظ : نزهة السبيتيتي بنت احمد.
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مطلب رقم 1416 - 81

."A280 اسم امللك : " القدس

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس.

وقع حتديده في : 29 - 05 - 2019.

نوعه : ارض بها أساس بناء. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 62 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : محمد ابالي؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 49156 - 16؛

غربا : رابحة االحمر.

طالبو التحفيظ : عائشة ساسة بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 1425 - 81

اسم امللك : " بنشلح 529".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية االندلس اجلنوبي مجموعة E رقم 529.

وقع حتديده في : 10 - 06 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول وملحقة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 98 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : اخلياطي سمكي؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 50960 - 16؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : حسن بنشلح بن سعيد.

مطلب رقم 2932 - 16

اسم امللك : " عرصة عني جمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت لعسيري.

وقع حتديده في : 27 - 09 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر ونخيل وأشجار مثمرة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 24 آر 61 س في قطعتني؛

القطعة األولى :

مساحتها : 02 هـ 80 آر 02س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوعزة البلبال؛ ورثة الطاهر البلبال؛

شرقا : ورثة الطاهر البلبال؛ 

جنوبا : ورثة الطاهر البلبال؛ الرسم العقاري رقم 41368 - 16؛ الرسم 

العقاري رقم 23202 - 16؛

غربا : ورثة بوعزة البلبال؛ الرسم العقاري رقم 23202 - 16. 

القطعة الثانية :

مساحتها : 01 هـ 44 آر 59س.

اجملاورون : 

العقاري  الرسم  الفقير؛  بن  ادريس  ورثة  البلبال؛  ورثة حلسن   : شماال 

رقم 35547 - 16؛

شرقا : ورثة بوعزة البلبال؛ ورثة الطاهر البلبال؛ مطلب التحفيظ رقم 

1599 - 16؛ مطلب التحفيظ رقم 2114 - 16؛ 

جنوبا : ورثة بوعزة البلبال؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 35547 - 16؛ الرسم العقاري رقم 38380 - 16؛ 

مطلب التحفيظ رقم 18790 - 16. 

طالبو التحفيظ : أكيزول فاطمة بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 10419 - 16

اسم امللك : " فدان العني الكبيرة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت عبد املالك.

وقع حتديده في : 08 - 12 - 1995.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 11 آر 25 س .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 37354 - ر؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 10466 - 16 ؛ 

جنوبا : ورثة لعروصي بن رحال؛

غربا : بودالعة الرحالي. 

طالبة التحفيظ : حادة الدرقاوي بنت الرياحي.

مطلب رقم 10812 - 16

اسم امللك : " لهميل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي.

وقع حتديده في : 05 - 09 - 2017.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 69 آر 08 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة بودجنال التهامي، ورثة بويشت التهامي؛

شرقا : ورثة الشريف بن حمو اوبراهيم ؛ 

جنوبا : ورثة الشريف بن حمو اوبراهيم ، مطلب التحفيظ رقم 20636 - 16 ؛

غربا : الطريق العمومية. 

طالب التحفيظ : ادريس ايت ابراهيم بن بناصر.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 12856  - 16

اسم امللك : " بالد مصطفى ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت قسو.

طالبو التحفيظ : شكيب الشوقي بن عواد ومن معه.

وقع حتديده في : 27 - 04 - 2004.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 447 املؤرخة في 18 - 07 - 2007.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو    


