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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(

1235 عدد 1103 - 24 جمادى االخرة 1441 )19 فبراير 2020(

جنوبا : شارع الطاهر العلوي

غربا : أرض غير محفظة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء 

أصل امللك : 

الدولة  أمالك  احملتويات  لكناش  املعلوماتية  القاعدة  من  -نسخة 

بالبيضاء

- بطاقة اإلرسال مسلمة من مندوب أمالك الدولة بالبيضاء مؤرخة 

في 21/01/2020 .

تاريخ إجراء عملية التحديد يوم 10 أبريل 2020 على الساعة احلادية 

)h11( عشر صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - أنفا   

          فؤاد أفغان

محافظة وجدة

مطلب رقم 26861 - 02 

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيدة: احلسني مقران بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقران.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقران.

نوعه : أرض عبارة عن بستان به صهريج.

موقعه: إقليم فجيج، جماعة فجيج، قصر أوالد سليمان.

مساحته : 01 آر 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا: بناللي محمد؛ 

جنوبا : بناللي محمد؛

غربا: زنقة.

احلقوق العينية: ال شيء.

سجل   226 صفحة   139 عدد  عدلي  ملكية  موجب   : امللك  أصل 

األمالك رقم 04 بتاريخ 12 مارس 2019 )قسم التوثيق بفجيج التابع 

للمحكمة االبتدائية لفجيج بوعرفة(.

على   2020 أبريل   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا .

مطلب رقم 26862 - 02 

تاريخ االيداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: األوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة 1.

نوعه : أرض بها مقبرة.

محافظة الدارالبيضاء - آنفا

مطلب رقم 8486 - 01
تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالدارالبيضاء
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك الدولة عدد 3406/ حضري

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : ملك الدولة عدد 3406/ حضري
نوعه : أرض عارية

موقعه : عمالة الدارالبيضاء –أنفا جماعة سيدي بليوط
مساحته : 83سنتيار تقريبا

اجملاورون :
شماال : شارع اجليش امللكي

: الرسم العقاري 49950س و75620س شرقا 
جنوبا : الرسم العقاري 4662/46
: الرسم العقاري 22507س غربا 

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء 
أصل امللك : 

-نسخة من القاعدة املعلوماتية لكناش احملتويات أمالك الدولة بالبيضاء
- بطاقة اإلرسال مسلمة من مندوب أمالك الدولة بالبيضاء مؤرخة 

في 21/01/2020 .
تاريخ إجراء عملية التحديد يوم 10 أبريل 2020 على الساعة العاشرة 

)10h( صباحا

مطلب رقم 8487 - 01
تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2019

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالدارالبيضاء
: ملك الدولة عدد 3405/ حضري اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : ملك الدولة عدد 3405/ حضري

نوعه : أرض عارية
موقعه : عمالة الدارالبيضاء –أنفا جماعة سيدي بليوط

مساحته : 1آر 45سنتيار تقريبا
اجملاورون :

شماال : شارع اجليش امللكي –رسم عقاري عدد37094س
: مطلب 8395/01 شرقا 
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سيدي  قيادة  القروية،  عصفور  رأس  جماعة  جرادة،  إقليم  موقعه: 

بوبكر-رأس عصفور القروية، دوار أوالد موسى بن أحمد.

مساحته : 23 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الس ميينة؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 90867 - 02 ؛ 

جنوبا : ورثة بلعربي؛

غربا: ملك األحباس.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : املادة 50 من مدونة األوقاف.

على   2020 أبريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 26863 - 02 

تاريخ االيداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: األوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة سيدي جابر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة سيدي جابر.

نوعه : أرض بها مقبرة.

سيدي  قيادة  القروية،  عصفور  رأس  جماعة  جرادة،  إقليم  موقعه: 

بوبكر-رأس عصفور القروية، دوار أوالد موسى بن أحمد.

مساحته : 02 هـ 70 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

ملك   ،  02  -  25129 و   02  -  25130 رقم  التحفيظ  مطلبي   : شماال 

األحباس، ممر خاص؛

شرقا: ملك األحباس، ورثة بلعربي؛ 

جنوبا : ورثة منصور مرسلي؛

غربا: الرسم العقاري رقم 118262 - 02 ، طريق عمومي، ورثة منصور 

مرسلي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : املادة 50 من مدونة األوقاف.

على   2020 أبريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 26864 - 02 

تاريخ االيداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: األوقاف العامة النائب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: درو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: درو.

نوعه : أرض فالحية.

سيدي  قيادة  القروية،  عصفور  رأس  جماعة  جرادة،  إقليم  موقعه: 

بوبكر-رأس عصفور القروية، دوار أوالد موسى بن أحمد.

مساحته : 08 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25129 - 02 ؛

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 25130 - 02 ؛ 

جنوبا : ملك األحباس؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 25129 - 02 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش االحصاء.

على   2020 أبريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 26865 - 02 

تاريخ االيداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: عاللي البشير بن الهبري.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: زرزاين.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: زرزاين.

نوعه : أرض فالحية بورية بها منزل وإسطبل وصهريج وبئر.

موقعه: إقليم جرادة، جماعة قنفودة القروية، قيادة قنفودة القروية، 

دوار اخللوفيني.

مساحته : 02 هـ 82 آر 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي بعرض 10 أمتار؛

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 25692 - 02 ؛ 

جنوبا : عاللي أحمد، عاللي مامة؛

غربا: دحان محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : موجب ملكية عدلي عدد 268 صحيفة 340 كناش 160 

بتاريخ 06 مايو 2019 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

على   2020 أبريل   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

              عمر أزرقان

محافظة مراكش املنارة

مطلب رقم 44373 - 04 

تاريخ اإليـداع : 07 فبراير 2020

طالب التحفيـظ : محمد امني اقصبي بن جنيب .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك امني"

نوع امللك: ارض عارية

مـوقعـه : مراكش دائرة سعادة جماعة تسلطانت دوار بن كاوي

مساحتـه :00 هكتار 27 ار و60 س تقريبا .
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حـدوده

شمـاال: ممر – املطلب عدد 44371 - 04 

شرقا: ممر عمومي 

غربا: باصوص جنية 

جنوبا: باصوص عائشة

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

- صورة لعقد قسمة ضمن بعدد 4 ص 4 كناش 212 بتاريخ 05/07/2014 

بتاريخ   291 كناش   382 ص   425 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد   -

 10/01/2020

بتاريخ   217 كناش   386 ص   402 بعدد  ضمنت  عدلية  وكالة   -

 24/10/2017

- متيم امللك. .

تاريخ التحديد: اجلمعة 07 أبريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا 

مطلب رقم 44374 - 04 

تاريخ اإليـداع : 07 فبراير 2020

طالب التحفيـظ : عبد احلكيم باصوص بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عبد احلكيم"

نوع امللك: ارض عارية

مـوقعـه : مراكش دائرة سعادة جماعة تسلطانت دوار بن كاوي

مساحتـه :00 هكتار 25 ار و07 س تقريبا .

حـدوده

شمـاال: ممر – املطلب عدد 44339 - 04 

شرقا: ممر عمومي 

غربا: ورثة السوسي 

جنوبا: املطلب عدد 44338 - 04 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ   140 كناش   1 ص   1 بعدد  ضمن  قسمة  لعقد  نسخة   -

 22/10/2008

بتاريخ   263 كناش   266 ص   218 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  عقد   -

 13/03/2018

- وكالة عرفية مؤرخة في 20/12/2019 

- تصميم امللك. .

تاريخ التحديد: اجلمعة 07 أبريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا 

مطلب رقم 44375 - 04 

تاريخ اإليـداع : 12 فبراير 2020

طالب التحفيـظ : احلسني حلفيظ بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصفاصف"

بئر  بها  واملشمش  الزيتون  باشجار  ارض فالحية مغروسة  امللك:  نوع 

ومحل تقني 

مـوقعـه : مراكش دائرة االوداية جماعة اكفاي دوار لغطيطيس

مساحتـه :01 هكتار 50 ار و00 س تقريبا .
حـدوده

شمـاال: حميدو شاوليض 
شرقا: مطلب التحفيظ عدد 42642 - 04 

غربا: مصرف نقيقيب 
جنوبا: املصرف القدمي 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء
أصل امللك : 

بتاريخ   213 كناش   400 ص   405 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  عقد   -
 05/08/2015

- تصميم امللك. .
 تاريخ التحديد: االتننب 13 أبريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 44376 - 04 
تاريخ اإليـداع : 13 فبراير 2020

طالبو التحفيـظ : 
1 - خديجة االصبهاني بنت بوبكر بنسبـة 45/80 سهما

2 - جالل حلبابي بن عبد الفتاح بنسبـة 14/80 سهما 
3 - هشام حلبابي بن عبد الفتاح بنسبـة 14/80 سهما 

4 - لبني حلبابي بنت عبد الفتاح بنسبـة 07/80 سهما . .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض اخلير "

نوع امللك: ارض عارية بها بئر .
املدعو  احملل  تسلطانت  جماعة  سعادة  دائرة  مراكش   : مـوقعـه 

تنشاشت
مساحتـه :00 هكتار 31 ار و34 س تقريبا .

حـدوده
شمـاال: الرسم العقاري عدد 100353/04 

شرقا: الرسم العقاري 28036/م 
غربا: ميكالي عبد اللطيف – بالمني خديجة 

جنوبا: الرسم العقاري 28036/م 
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 
- عقد شراء عرفي مؤرخ في 31/03/1986

- تصميم امللك. .
 تاريخ التحديد: االتننب 14 ابريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا 

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية مبراكش املنارة    
      صالح لهمام

محافظة طنجة

مطلب رقم 28065 - 06 
تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ: حافظ عبد اجمليد. 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املكي 4. 
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نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني.

مساحته: 20س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رشيد املشكوري ؛

شرقا: الطريق احملدثة ؛

جنوبا: حافظ عبد اجمليد ؛

غربا: حافظ عبد اجمليد ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019،

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 2017،

3 - نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 2017، 

4 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 مايو 2005، 

5 - نسخة رسم اصالح عدلي مؤرخ في 04 اكتوبر 2011، 

6 - نسخة شهادة ادارية مؤ 

على   2020 مارس   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28066 - 06 

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: رشيدة بنت محمد اخلشاف. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اخلشاف. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر املغاير.

مساحته: 00س05آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمد العوفي ؛

شرقا: ملك الغير ؛

جنوبا: طريق عمومي ؛

غربا: سعيد البقالي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2013، 

2 - رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 01 يوليوز 2013، 

على   2020 ابريل   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28067 - 06 

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: سعيد بن محمد البقالي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: البقالي. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر املغاير.

مساحته: 00س05آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمد العوفي ؛

شرقا: رشيدة اخلرشاف ؛

جنوبا: طريق عمومي ؛

غربا: الزهرة الفاليلي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2013،

2 - نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 01 يوليوز 2013،

3 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2013،

4 - نسخة اراثة عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2018،

5 - نسخة رسم متخلف عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2018. 

على   2020 ابريل   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28068 - 06 

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: طالدير كوينال ماري ايفون. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: دار طالدير. 

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

موقعه: طنجة حي القصبة حي امراح زنقة واد كرمان.

مساحته: 50س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمد العيدي ؛

شرقا: طريق عمومي ؛

جنوبا: طريق عمومي ؛

غربا: طريق عمومي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 اغسطس1958،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 1998،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ينابير 2012،

4 - رسم ملحق لرسم عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2016،

5 -وكالة عرفية مؤرخة في 07 نوفمبر 2019. 

على   2020 ابريل   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28069 - 06 

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: شركة جنالء العقارية. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: غرسة الدار. 
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نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة البحراويني مدشر الشجيرات.

مساحته: 88س05آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: خندق، ورثة عبد السالم احلساني ؛

شرقا: الطريق، رسم عقاري عدد 6516461 ؛

جنوبا: طريق،ورثة عبد السالم احلساني ؛

غربا: قدور عبد الكرمي املساري ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك : محضر ارساء املزاد مؤرخ في 29 يناير 2020 

على   2020 ابريل   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28070 - 06 

تاريخ اإليداع: 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: خليل بن عبد املالك بوحالتيت. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بوحالتيت. 

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

موقعه: طنجة جماعة البحراويني مدشر الشجيرات.

مساحته: 86س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اجلعفري الزهرة ؛

شرقا: رحيمو بياض ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: حسن حيدر ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2019،

2 -رسم ثبوت بناء عدلي مؤرخ في 17 مايو 2013،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2005، 

4 -نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليوز 2007،

5 - وكالة عرفية مؤرخة في 28 اكتوبر 2013، 

6 -رسم صدقة عدلي مؤرخ في 17 مايو 2005، -7 رخص 

على   2020 ابريل   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28071 - 06 

تاريخ اإليداع: 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: نورة احلموداني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بسم اهلل. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر الرهراه.

مساحته: 90س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: فاطمة الزهراء قنجاع ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: مليكة بنت العبيد ؛

غربا: مليكة بنت عبيد ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - عقد رسمي مؤرخ في 01 اكتوبر 2019، 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في18 ديسمبر 2018، 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يوليوز 2017، 

4 - نسخة رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 23 اغسطس 2013، 

5 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2014. 

على   2020 ابريل   10 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة    

          محمد الزخوني

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133091 - 08 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : زهراء خروبة بنت حسن.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الكور 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الكور 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 20 آ و 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : خروبة امال و خروبة عائشة بنت محمد.

شرقا : بحرية بنت الرداد. 

جنوبا : ممر. 

غربا : خروبة فاطمة بنت حسن.

احلقوق العينيــة : خط كهربائي.

الثانية 1437  أصل امللك: - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 جمادى 

موافق)17/03/2016(.

على   2020 أبريل   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 
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مطلب رقم 133092 - 08 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : زهراء خروبة بنت حسن.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الفقير 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الفقير 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 25 آ و 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر.

شرقا : خروبة فاطمة بنت حسن. 

جنوبا : ورثة خروبة بوشعيب بن محمد. 

غربا : خروبة يوسف بن حسن.

احلقوق العينيــة : الشيء.

الثانية 1437  أصل امللك: - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 جمادى 

موافق)17/03/2016(.

على   2020 أبريل   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133093 - 08 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : خليل لوالد بن ادريس.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احليط 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احليط 

نوعه : أرض بها دار للسكن.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة سيدي عابد، دوار املهانات.

مساحته : 05 آ و 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد القادر هاشم.

شرقا : رسم عقاري عدد 6308/ز. 

جنوبا : املصطفى هاشم و عبد القادرهاشم و امحمد بوقاد. 

غربا : ممر عمومي عرضه 04 أمتار.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

األولى 1441  12 جمادى  مؤرخ في  - رسم ملكية عدلي  امللك:  أصل 

موافق)08/01/2020(.

على   2020 أبريل   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 133094 - 08 

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : التباري كمان بن امحمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض حايط رحال 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض حايط رحال 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 02 هـ 72 آ و 64 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : حسن ابايزيد و ادريس ابايزيد.
شرقا : عبد العزيز هرماش و الرداد ابايزيد. 

جنوبا : ورثة هرماش مصطفى. 
غربا : الطريق رقم 3443.

احلقوق العينيــة : ال شيء.
 1438 حجة   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 

موافق)14/09/2017(.
على   2020 أبريل   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض شخمون"
مطلب عدد 105292 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 853 املؤرخة في 06/05/2015.
وإعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 942 

املؤرخة في 18/01/2017.
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 03/01/2020، فإن مسطرة حتفيظ 
 08  -  105292 عدد  مطلب  موضوع  شخمون"  "أرض  املدعو  امللك 
االن فصاعدا في اسم  تتابع من  باجلديدة،   3 السعادة  الكائن بحي   ،

.SCI ARRIFK :شركة
عقد شراء  كذا  و  باملطلب  ايداعها  السابق  العقود  على  بناء  ذلك  و 

عدلي مؤرخ في 03 محرم 1441 موافق)03/09/2019(.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " دار فاطمة"
مطلب عدد 106888 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 982 املؤرخة في 25/10/2017.
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 30 اغسطس 2019، فإن مسطرة 
حتفيظ امللك املدعو "دار فاطمة" موضوع مطلب عدد 106888 - 08 
في  فصاعدا  االن  من  تتابع  غيات،  مصطفى  زنقة  باجلديدة  الكائن   ،
اسم طالبة التحفيظ األصلية السيدة: فاطمة سالوني بنت محمد 
بن العربي و ملساحة تبلغ 01 ارا 19 سنتيارا التي أبان عنها التصميم 

العقاري بدال عن املساحة املصرح بها و التي هي ارا واحدا.
و ذلك بناء على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا :

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 شوال 1440 موافق)21/06/2019(.
-شهادة ادارية عدد 05/2019 مؤرخة في 19/06/2019.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة     
           املعطي زديد

 

محافظة أكادير

 
مطلب رقم 43741 - 09

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020. 
طالب التحفيظ: عبد اهلل أمريان .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ملك عبد اهلل امريان ".
نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخرين علويني ؛
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موقعه : حي بنسركاو، اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 01 آر 88 سنتيار .

حدوده : 

شماال : ملك احلاج احمد ايفران ؛ 

شرقا : ورثة أمريان ؛

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20/12/2019 .

2 – عقد ثبوت الشخصية مؤرخ في 29/01/2020 .

3 – عقد تسليم عرفي مؤرخ في 25/10/2002 .

4 – ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 02/10/2018 .

5 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 23/06/2018 .

6 – وكالة عرفية مؤرخة في 30/01/2020 .

مطلب رقم 43742 - 09 

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : حميد شهيد بن ادريس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " علية ".

نوعه : أرض عارية .

أكادير  عمالة  الدراركة،  وقيادة  جماعة  أومادل،  إكي  دوار   : موقعه 

إداوتنان.

مساحته : 73 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : رقية ايت بيهي ؛ 

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : ملك الغير .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 18/07/2007؛

2 – شهادة إدارية مؤرخة في 25/07/2007.

3 – نسخة طبق األصل من عقد تسليم عرفي مؤرخ في 13/01/2020 .

4 – نسخة طبق األصل من رسم إراثة عدلي مؤرخ في19/12/2002 .

مطلب رقم 43743 - 09 

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020. 

طالبو التحفيظ : 

- حدية بنت احلسني بن همو .

- مبارك بن بيهي بن احلسني . 

- كلثومة باكو بنت بيهي .

- رقية وارا بنت محمد .

- رشيد باكو بن علي .

- مليكة باكو بنت علي .

- احلسني باكو بن علي .

- محمد باكو بن علي .

- حياة باكو بنت علي .

- مباركة ازوكان بنت احلسني .

- ايجة بنت بهي بن احلسني .

- فاطمة بنت العربي ريكا . 

- رقية بنت العربي ريكا .

- حبيبة بنت العربي ريكا .

- احلسن بن العربي ريكا .

- احلسني اورغ بن بهي .

- مبارك اورغ بن بهي .

- محمد بن مبارك الوى .

- حلسن بن مبارك الوى .

- فضمة بنت مبارك الوى .

- احلسني بن مبارك الوى .

- ابراهيم بن مبارك الوى .

- العربي بن مبارك الوى .

- احمد بن مبارك الوى .

- حبيبة بنت مبارك الوى .

- اليزيد بن مبارك الوى .

- اسماعيل بن مبارك الوى .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلواش".

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : دوار بوزكار، جماعة وقيادة أمسكروض، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 01 هكتارا 14 آرا 21 سنتيار ا.

حدوده : 

شماال : ايت العربي ؛ 

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : مبارك بن احلسني ؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم استمرار عدلي مؤرخ في 01/02/2019؛

2 – نسخة طبق األصل من رسم استمرار مؤرخ في 18/08/1987؛

3 – رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29/03/2019؛

4 – عقد إراثة عدلي مؤرخ في 24/08/2010؛

5 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 16/10/2018؛

6 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 16/10/2018؛

7 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 30 - 09 /2016؛

8 - عقد نيابة شرعية عدلي مؤرخ في 15 - 09 /2010؛

9 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 11/06/2019؛

10 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 21/06/2019؛

11 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 24/06/2019؛

12 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 01/06/2019؛

13 - عقد وكالة عدلي مؤرخ في 19/08/2019؛
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14 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 08/07/2019؛

15 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 21/06/2019؛

16 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 02/07/2019؛

17 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 24/07/2019؛

18 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 21/06/2019؛

19 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 24/06/2019؛

20 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 21/06/2019؛

21 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 25/06/2019؛

22 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 25/06/2019؛

23 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 25/06/2019 .

مطلب رقم 43744 - 09 

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : ياسني بيوض. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تلضي ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : دوار تلضي، جماعة وقيادة إمسوان، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 01 آرا 30 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : اخملنطر احلسني؛

جنوبا : ورثة بوسالم بن واكرمي؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 29/06/2011؛

2 – شهادة اإلذن اإلداري مؤرخ في 09/07/2011؛

3 – نسخة طبق األصل من عقد تسليم عرفي مؤرخ في 29/06/2011؛

4 – نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفية مؤرخ في 29/06/2011 . 

مطلب رقم 43745 - 09 

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : رشيد احلرفي. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بغرمان أوفال ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دوار ايت بيهي، جماعة وقيادة تغازوت، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 10 آرا .

حدوده : 

شماال : ورثة موجير في بعض واحلسن ايت حماد في البعض اآلخر؛ 

شرقا : ملك عبد احلق أوعمير؛

جنوبا : الغابة؛ 

غربا : ملك ايت بيهي اوجعا .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 04/08/2008؛

2 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 16/10/2007؛

3 – صورة طبق األصل من عقد بيع عرفي مؤرخ في 26/05/2017.

4 – شهادة إدارية مؤرخة في 06/12/2007؛

5 – عقد وكالة عرفية مؤرخ في 17/01/2020 .

مطلب رقم 43746 - 09 

تاريخ اإليداع: 06 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : سعيد موجندي بن ابراهيم. 

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دوار متاروت، جماعة وقيادة أورير، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 06 هكتارا 95 آرا 68 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : أفري اتيقي في بعض وآيت بيهي في البعض اآلخر؛ 

شرقا : اكر نعدي؛

جنوبا : تيخربني منومن؛ 

غربا : اكر نالشيخ نايت أوبكرمي .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 04/08/2008؛

2 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 16/10/2007؛

3 – صورة طبق األصل من عقد بيع عرفي مؤرخ في 26/05/2017.

4 – شهادة إدارية مؤرخة في 06/12/2007؛

5 – عقد وكالة عرفية مؤرخ في 17/01/2020 .

    احملافظ على األمالك العقارية بأكاديــر

            محمد أغوش

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51505 - 10

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - السعدية غزى بنت خال بنسبـة 01/2

.2 - فاطمة غزى بنت خال بنسبـة 01/2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غزى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك غزى". 

مشتمالته: دار للسكنى دات سفلي . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي اخرطوس اوربيع . 
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مساحته : 01 آ 30 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: سعيد غزى 

جنوبا: عبد العزيز بوتصفيرة 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 06 فبراير 2019  املوافق ل 08 

جمادى أولى 1438 1414 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 03 ابريل 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51506 - 10

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة نزهة فائق بنت محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ندى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ندى". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة اوالد امبارك جماعة فم اودي احملل 

املدعو داو نتغبالوت دوار ايت سعيد ويشو. 

مساحته : 53 آ 33 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

شرقا: زايد احلسني 

جنوبا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا: موحى بوخيف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2019 20ديسمبر  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

لـ23 ربيع الثاني 1441

لـ14  املوافق   2020 يناير   10 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

جمادى األولى 1441

3 - نسخة طبق األصل عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء 

بتاريخ 4 ديسمبر 2019

4 - رسم عدلي موضوع اصالح خطا مادي بتاريخ 31يناير 2020 املوافق 

لـ5 جمادى اآلخرة 1441 . 

5 - شهادة إدارية عدد 190 بتاريخ 16ديسمبر 2019

ابريل 2020 على الساعة 14  املؤقت 3  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

زواال.

مطلب رقم 51507 - 10

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد موالي الساعيد وعلي بوش بن حدو. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "سعد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سعد". 

مشتمالته : أرض فالحية بها بئر . 

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

القصيبة احملل املدعو ثالث نواحان امهواش. 

مساحته: 84 آ 58 س تقريبا. 

حدوده

شماال: بن يعوف احلسني 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 49398 / 10 

غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك 

لـ20  املوافق   1990 18مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

شعبان 1410 

لـ12  املوافق   2019 18فبراير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

جمادى اآلخرة 1440

3 - شهادة إدارية عدد 38 بتاريخ 4 ديسمبر 2019 

4 - نسحة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 5 ديسمبر 

2019 املوافق لـ8 ربيع الثاني 1441 

5 - رسم عدلي موضوعه تصحيح مساحة بتاريخ 5 ديسمبر 2019 

املوافق لـ8 ربيع الثاني 1441

6 - رسم عدلي موضوعه موافقة بتاريخ 5 ديسمبر 2019 املوافق

لـ8 ربيع الثاني 1441 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت في 06 ابريل 2020على الساعة 

9 و00 دقيقة.

مطلب رقم 51508 - 10

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر الراي بن سيدي موح 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "يزيد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " يزيد" 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوربيع. 

مساحته : 16 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: طالب التحفيظ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 37449 / 10 والرسم العقاري  37450 / 10 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 43205 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 30ديسمبر 1996 املوافق لـ19 

شعبان 1417 
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لـ6  املوافق   2004 27فبراير  بتاريخ  إشهاد  موضوعه  عرفي  عقد   -  2

محرم 1425

3 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 مارس 2004 املوافق 

لـ10 محرم 1425 

4 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 مارس 2004 املوافق

لـ10 محرم 1425

5 - عقد عرفي موضوعه تنازل بتاريخ 22يونيو 2005

لـ28  املوافق  فبراير 2019   4 بتاريخ  وكالة  - رسم عدلي موضوعه   6

جمادى األولى 1440 

املوافقلـ28   2019 فبراير   4 بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  7

جمادى األولى 1440

8 - رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 19فبراير 2019  املوافق لـ13 

جمادى اآلخرة 1440

9 - رسم عدلي موضوعه ملحق علمي بتاريخ 19فبراير 2019  املوافق 

لـ13 جمادى اآلخرة 1440 

لـ17  املوافق  بتاريخ 23ماي 2019  - رسم عدلي موضوعه ملحق   10

رمضان 1440 . 

 9 ل  املوافق   2004 مارس   01 في  مؤرخ  عدلي  بالبيع  تصريح   -  11

محرم1425

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06 ابريل 2020 على  الساعة 11 

و30 د صباحا.

مطلب رقم 51509 - 10

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد كرمي لعزيزي بن لكبير. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دينا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دينا". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل املدعو 

البريدية اوالد موسى. 

مساحته : 03 آ 18 س تقريبا. 

حدوده

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي باوالد امبارك 

غربا: فاطمة املتوفق ومن معها .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 2012 12أكتوبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   : التملك  سند 

املوافق لـ25 ذو القعدة 1433 . 

 9 الساعة  على   2020 ابريل   7 املؤقت  التحديد  املقررالجراء  التاريخ 

دقيقة.

مطلب رقم 51510 - 10

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: السيد كرمي لعزيزي بن لكبير. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "كرم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "كرم" 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل املدعو 

البريدية اوالد موسى. 

مساحته: 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي باوالد امبارك 

شرقا: طالب التحفيظ 

جنوبا: فانني جمال 

غربا : فانني جمال 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 أكتوبر 2012 املوافق 

لـ22 ذو القعدة 1433 . 

ابريل 2020 على الساعة 10  املؤقت 7  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

صباحا.

مطلب رقم 51511 - 10

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد سي محمد ريضى بن املولودي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اسية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اسية". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد زهرة. 

مساحته : 59 س تقريبا. 

حدوده

شماال: فطومة محمد 

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا : داهبي محمد 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 18أغسطس 2015 املوافق 

لـ2 ذو القعدة 1436

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22سبتمبر 2015 املوافق

لـ8 ذو احلجة 1436

3 - رسم عدلي موضوعه ابراء عدلي بتاريخ 3 نونبر 2015 املوافق لـ20 

محرم 1437
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لـ30  املوافق  بتاريخ 27ديسمبر 2019  بيع  - رسم عدلي موضوعه   4

ربيع الثاني 1441 

5 - شهادة إدارية عدد 538 بتاريخ 30ديسمبر 2019. 

ابريل 2020 على الساعة 12  املؤقت 7  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

صباحا.

مطلب رقم 51512 - 10

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ : 

السيد خلوق موحى بن صالح بنسبـة 01/2   - 1

2 - السيدة سعداوي السعدية بنت عالل بنسبـة 01/2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السعداوي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السعداوي". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة . 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : احلبيب بن محمد 

جنوبا: ورثة محمد اللطيمي 

غربا : احلبيب بن محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 19سبتمبر 1993  املوافق 

لـ20 صفر 1414 

2 - شهادة إدارية عدد 15 بتاريخ 20يناير 2020 . 

ابريل 2020 على الساعة 09   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51520 - 10

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ :السادة والسيدات 

1 - لغزافي السعدية بنت محمد بنسبـة 11/176

2 - غوصني احساين بن احمد بنسبـة 28/176

3 - غوصني اميان بنت احمد بنسبـة 14/176

4 - غوصني رحمة بنت احمد بنسبـة 14/176.

5 - غوصني احمد بن احمد بنسبـة 95/176 

6 - غوصني صوفيا بنت احمد بنسبـة 14/176 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك غوصني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك غوصني". 

مشتمالته: ارض بها بناية من سفلي عبارة عن مراب

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو الكعيشية . 

مساحته : 01آ 16 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : الرسم العقاري رقم 71006 / 10 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 73455 / 10 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - عقد عرفي موضوعه بيع مصحح االمضاء في فاحت سبتمبر 1990 

لـ12  املوافق    2009 يناير   9 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  2.

محرم 1430

3 - عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ فاحت أكتوبر 2018

لـ22  املوافق    2018 نونبر  فاحت  بتاريخ  بيع  - رسم عدلي موضوعه   4

صفر 1440

لـ16  املوافق   2019 22فبراير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  5

جمادى اآلخرة 1440 

6 - شهادة إدارية عدد 25 بتاريخ 28يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13ابريل 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51521 - 10

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوخر ياسني بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ياسني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ياسني". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو العامرية . 

مساحته : 97 س تقريبا. 

حدوده

شماال: القرقوري عبد الرحمان 

شرقا: تاروك ادريس 

جنوبا: برنيط خالد 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - عقد عرفي موضوعه بيع مصحح االمضاء بتاريخ 6 أكتوبر 2004

لـ3  املوافق    2018 20ابريل  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

شعبان1439

3 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 ديسمبر 2019  املوافق لـ13 

ربيع الثاني 1441 

4 - شهادة إدارية عدد 03 بتاريخ 6 يناير 2020. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13ابريل 2020 على الساعة 13 

و00 دقيقة.
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خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " فدان اوربيع"
موضوع مطلب التحفيظ التحفيظ عدد 23425 - 10 الذي

أدرجت خالصة مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 398 
املـؤرخة في 12 ابريل 1996

مسطرة  فإن   2017 أكتوبر   26 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  اوربيع"  فدان  املدعو"  امللك  حتفيـظ 
.تتابع  عياد"  "أوالد  املدعو  احملل  مالل  بني  مبدينة  الكائن   10  -  23425

شياع في اسم السادة والسيدات وحسب النسب التالية :
1 - عبد الصمد املغراوي بن املصطفى ، املغربي بنسبـة 5432/22176

2 - جناة شكراوي بنت عالل بنسبـة 2772/22176
3 - - عثمان املغراوي بن املصطفى ، بنسبـة 5432/22176

4 - فاطمة الزهراء املغراوي بنت املصطفى بنسبـة 2716/ 22176
5 - صوفيا املغراوي بنت املصطفى بنسبـة 2716/22176

6 - احمد املغراوي بن سيكار بنسبـة 720/22176
7 - فطومة القرقوري بنت املولودي بنسبـة 360/22176
8 - فاطمة القرقوري بنت املولودي بنسبـة 360/22176
9 - الزهرة القرقوري بنت املولودي بنسبـة 360/22176 

10 - ايزة قرقوري بنت املولودي بنسبـة 360/22176
11 - رابحة قرقوري بنت املولودي بنسبـة 360/22176 

12 - احمد قرقور بن محمد بنسبـة 98/22176
13 - مولود قرقور بن محمد بنسبـة 98/22176

14 - عزيزة قرقور بنت محمد بنسبـة 49/22176 
15 - املصطفى قرقور بن محمد بنسبـة 98/22176 

16 - عبد الرحمان قرقور بن محمد بنسبـة 98/22176
17 - بشرى قرقور بنت محمد بنسبـة 49/22176 
18 - نور الدين قرقور بن محمد بنسبـة 98/22176

ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 
املدكور وكدا:

حكم ابتدائي بتاريخ 29 ديسمبر 2014 ملف عدد 242/2013
- قرار استئنافي بتاريخ 31 مارس 2016

- قرار النقض بتاريخ 04 يوليو 2017 ملف عدد 863/08
- عقد توثيقي بتاريخ 24 يوليو 1990

- عقد ترجمة رسمي بتاريخ 18 ابريل 2002
- نسخة من رسم اراثة عدلي بتاريخ 25 مايو 2009

- رسم ارثة وفريضة عدلي بتاريخ 28 أغسطس 2014
- نسخة من اجلريدة الرسمية عدد 41139 بتاريخ 26 فبراير 1992. 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 
الشرقي الشوبي    

محافظة الناظور

مطلب رقم 43569 - 11
تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة: 
-  ميينة الوركي بنت محمد.

-  احمد الوركي بن محمد.

-  مومنة الوركي بنت محمد.

-  فضمة الوركي بنت محمد.

-  ميمونت الوركي بنت محمد.

-  خديجة الوركي بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " متالوت ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة احدادا ، احملل املدعو تانوت .

مساحته االجمالية : 40 آر 97 س

نوعه: ارض مكونة من قطعتني عبارة عن أرض عارية.

القطعة االولى:

مساحتها: 33 آر 51 س 

اجملاورون:

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 28693 - 11.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 28646 - 11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 28646 - 11. 

القطعة الثانية :

مساحتها: 07 آر 46 س

اجملاورون:

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 44583 - 11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 44583 - 11.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 28647 - 11.

غربا: مسلك عمومي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03/10/2019.

-  رسم االراثة عدلي مؤرخ في 07 أبريل 2004.

-  نسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 16/07/2001.

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

00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43570 - 11

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

-  ميينة الوركي بنت محمد.

-  احمد الوركي بن محمد.

-  مومنة الوركي بنت محمد.

-  فضمة الوركي بنت محمد.

-  ميمونت الوركي بنت محمد.

-  خديجة الوركي بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة احدادا ، احملل املدعو تانوت .

مساحته: 22 ار 35 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة احلاج عبد الرحمان .

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 28646 - 11.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 28646 - 11 و ورثة عبد السالم حمو.

غربا: ورثة عبد السالم حمو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03/10/2019.

-  صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 07 أبريل 2004.

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

.16/07/2001

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

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43571 - 11

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: محمد العشي بن رابح.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " العشي ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " العشي ".

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

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

يوسف .

مساحته: 01 ار 10 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: نونوت ملدغري.

غربا: عبد القادر ملدغري .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 19/08/2008.

-  رسم ملحق عدلي مؤرخ في 23/02/2006.

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 19/12/2005.

-  نسخة عدلية من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 21/09/2001.

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

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43572 - 11

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: املصطفى اهمار بن عمرو.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " لعري سمار 1".

نوعه: أرض عارية.

، احملل املدعو دوار لعري  الناظور ، جماعة بني شيكر  : إقليم  موقعه 

سمار.

مساحته: 05 ار 34 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الصاحلي البشير.

جنوبا: احمد أهمار.

غربا: الواد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 29/12/2010.

-  نسخة عدلية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/08/2010.

-  نسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 12/05/1976.

-  نسخة عدلية من رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 6/01/1990.

-  نسخة عدلية من رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 21/09/1981.

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

13 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43573 - 11

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: احمد اهمار بن عمرو.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " لعري سمار 2".

نوعه: أرض عارية.

، احملل املدعو دوار لعري  الناظور ، جماعة بني شيكر  : إقليم  موقعه 

سمار.

مساحته: 05 ار 28 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الصاحلي البشير.

جنوبا: املصطفى أهمار.

غربا: الواد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 12/01/2011.

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

.06/08/2010

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

.12/05/1976

الوكالة عدلي مؤرخ  -  صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم 

في  6/01/1990.
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الوكالة عدلي مؤرخ  -  صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم 

في 21/09/1981.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 أبريل 2020 على 00:14 

بعد الزوال.

مطلب رقم 43574 - 11

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد اخلالق مسرية بن البكاي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مسرية".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو البرج بسيدي 

علي أوالد احلاج.

مساحته: 01 ار 36 س تقريبا.

حدوده:

شماال: بوكرين فاطنة.

شرقا: الطريق.

جنوبا: امحمد اعنونو.

غربا: امحمد اعنونو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/01/2019.

-  صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع عرفي مصحح 

االمضاء في 16/01/2003.

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

11 :30 صباحا.

مطلب رقم 43575 - 11

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: املدير اجلهوي للمكتب الوطني للكهرباء و 

املاء الصالح للشرب.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قناة جلب املاء القطعة 

رقم 42".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة أوالد أمغار ، احملل املدعو أدهار نتيري.

مساحته: 17 ار 23 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: حسن عبد السالم.

جنوبا: ورثة اعماروشي محمد.

غربا: ورثة الوزاني محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  محضر االتفاق بالتراضي مصحح االمضاء في 09/09/2019.

-  صورة شمسية لنسخة طبق االصل من رسم ملكية عدلي مؤرخ 

في 31/01/2014.

لرسم  عدلية  نسخة  من  االصل  طبق  لنسخة  شمسية  صورة    -

االراثة عدلي مؤرخ في 21/10/1996.

-  صورة شمسية لنسخة طبق االصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ 

في 16/08/2018.

-  صورة شمسية لنسخة طبق االصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ 

في 18/10/2018.

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

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43576 - 11

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

-  محمد الناصري بن حلبيب ) بصفته نائبا شرعيا عن ابنه احلسني 

الناصري (

-  سمير الناصري بن بوشنافة.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الناصري ".

نوعه: أرض فالحية.

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

مزارع اقدورا احلويسية.

مساحته: 05 هـ 00 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: قدور بن الشيخ ادريس.

شرقا: الطريق.

جنوبا: امحمد امحالة.

غربا: ورثة عالل املامون.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 27/12/2019.

-  نظير رسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 12 - 11/2019.

-  رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 13/05/2008.

-  رسم اراثة عدلي مؤرخ في 16/07/2004.

-  نسخة عدلية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 15/10/2003.

-  رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 - 11/2019.

-  رسم وكالة عدلي مؤرخ في 14/05/2012.

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

09 :30 صباحا.
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مطلب رقم 43577 - 11

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: شيالء ستيتو بنت عبد اخلالق.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " شيالء".

نوعه: أرض عارية.

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

مساحته: 02 ار 32 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عبد القادر العمراني.

شرقا: ملود حلوس.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 16/12/2014.

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/09/2014.

-  نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 19/06/2014.

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

15 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43578 - 11

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد ملوغ بن ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا، احملل املدعو دوار الكعدة .

مساحته: 05 هـ 46 ار 75 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عبد اهلل البشير اخملتاري.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة حمو ، ورثة احلاج علي ، ورثة الكعداوي ميمون .

غربا: الواد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم امللكية عدلي مؤرخ في 30/01/2019.

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

11 :00 صباحا.

مطلب رقم 43579 - 11

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد ملوغ بن ميمون.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ملوغ ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا، احملل املدعو دوار الكعدة .

مساحته: 78 ار 30 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة احلاج البشير.

شرقا: مقطع الريح.

جنوبا: ملك األوقاف.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 30/01/2019.

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

12 :00 زواال.

مطلب رقم 43580 - 11

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الوعماري بن بنعيسى.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " رشيد ".

نوعه: أرض فالحية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار ، احملل املدعو حي املا .

مساحته: 19 ار 79 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: اندلوسي بناصر.

جنوبا: ميمونت بناصر.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 02/12/2016

-  رسم امللكية عدلي مؤرخ في 27/06/2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2020 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43581 - 11

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: اخملتار الوعماري بن بنعيسى.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بويندوز ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار ، احملل املدعو حي بويندوز.

مساحته: 11 ار 31 س تقريبا.
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حدوده:

شماال: ورثة شوحو.

شرقا: ورثة عمرو موح عمرو.

جنوبا: الطريق.

غربا: حمو أوسار.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم امللكية عدلي مؤرخ في 26/06/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2020 على الساعة 

30:10 صباحا.

مطلب رقم 43582 - 11

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: بوجمعة بوحجيرة بن احلسن.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " باهرور ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " باهرور ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو باهرور بدوار 

أوالد علي بنحمو .

مساحته: 03 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع.

جنوبا: القبطان عياد.

غربا: القبطان عياد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 أبريل 2010.

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 16/02/2010.

-  نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 11/01/1992.

-  نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09/09/1967.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2020 على الساعة 

11 :30 صباحا.

مطلب رقم 43583 - 11

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: لغزاوي محمد بن حمو.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اغزازن".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .

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

مساحته: 24 ار 70 س تقريبا.

حدوده:

شماال: يحفظ محمد و ورثة لغزاوي حمو.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة لغزاوي حمو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم هبة عدلي مؤرخ في 14/01/2005.

-  نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 03/10/2004.

-  صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 03/05 مؤرخة في 03/01/2005

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43584 - 11

تاريخ اإليداع: 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: الزناتي عبد القادر بن اخملتار.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الزناتي ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق علوية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي .

مساحته: 01 ار 98 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الغول البشير.

شرقا: الغول احلسني.

جنوبا: أشهود محمد.

غربا: الطريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم قسمة عدلي مؤرخ في 28/07/1998.

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 28/08/1989.

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 11/09/1968.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2020 على الساعة 

14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43585 - 11

تاريخ اإليداع: 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيدتني: 

-  سليمة ناجي بنت امليلود.

-  فايزة ناجي بنت امليلود. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " سليمة".

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

مساحته: 06 ار 46 س تقريبا.

حدوده:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 5934 - 11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ميينة عواد.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 31/12/2019.

-  صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 27/03/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43586 - 11

تاريخ اإليداع: 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: حسن ضرضور محند ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " لعراصي".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق علوية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي.

مساحته: 01 ار 91 س تقريبا.

حدوده:

شماال: شمالل عبد الرحمان ومن معه.

شرقا: الشارع.

جنوبا: بحوت احلاج ميمون.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 14/08/2018.

 -  13 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  و  اراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة    -

.11/2013

-  صورة طبق األصل حملضر تنفيذي مؤرخ في 21/12/1993.

-  صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في 25/08/1993.

-  صورة طبق األصل حلكم صادر عن احملكمة االبتدائية بالناظور عدد 

192 مؤرخ في 11/03/1993.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2020 على 30:15 

بعد الزوال.

مطلب رقم 43587 - 11

تاريخ اإليداع: 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

-  شعيب امزيان بن محمد.

-  مليكة عبد املالكي بنت محمد. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " امزيان".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية عبارة عن فيال.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار ايعزانن.

مساحته: 10 ار 84 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: محمد أبركان.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04/01/2020.

-  صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 04/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2020 على الساعة 

14 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43588 - 11

تاريخ اإليداع: 06 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: مليكة بالهواري بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بالهواري".

نوعه: أرض عارية.

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

بني وكيل.

مساحته: 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: لوكيلي عبد احلميد.

جنوبا: لوكيلي عبد القادر.

غربا: لوكيلي عبد القادر.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 أبريل 2019.

-  نسخة عدلية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18/08/2017.

-  صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 144 مؤرخة في 12 أبريل 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 أبريل 2020 على الساعة 

13 :00 بعد الزوال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " االسروتي "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 14158 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21/01/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " االسروتي" ذي مطلب  عدد 14158 - 11 الكائن 

اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع   ، ميضار  جماعة  الدريوش،  بإقليم 

السيد علي اهاروش بن محمد، وذلك بناء على الوثائق التالية :
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- حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية الناظور رقم 219 ملف عقاري عدد 

226/08/12 صادر بتاريخ 17/02/2014.

عن  صادر   277/1403/14 عدد  عقاري  ملف   50 رقم  استئنافي  قرار   -

استئنافية الناظور بتاريخ 18/02/2015.

- شهادة بعدم النقض مؤرخة في 02/03/2016.

- - قرار استئنافي رقم 234 ملف عقاري عدد 308/1403/2016 صادر 

عن استئنافية الناظور بتاريخ 13/07/2016.

رقم  مدني  ملف   526/01 عدد  بالرباط  النقض  محكمة  قرار   -

6849/1/1/2016 صادر بتاريخ 25/09/2018 وكذا بناء على نفس العقود 

املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " حماد "

ذي مطلب التحفيظ عدد 43031 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 06/02/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " حماد " ذي مطلب التحفيظ عدد 43031 - 11 

أوالد  املدعو مزارع  ، احملل  أوالد ستوت  الناظور، جماعة  بإقليم  الكائن 

بوزيان ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة :

- زيد بنتال بن العربي بنسبـة 1/3 سهما.

- عبد السالم بنتال بن العربي بنسبـة 1/3 سهما.

- وائل بنتال بن العربي بنسبـة 1/3 سهما.

بناء  وكذا   ،17/01/2020 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  على  بناء  وذلك 

على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

البشير دحوتي    

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44272 - 12

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالبو التحفيظ :

- هند الدريوش بنت احلسن بنسبـة 07/36

- محمد الدريوش بن حلسن بنسبـة 14/36

- حلسن الدريوش بن املكي بنسبـة 09/36

- مجيدة دينار بنت محمد بنسبـة 06/36

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدخيرة راس العني ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الدخيرة "، احملل 

املدعو "دوار اوالد سيدي مسعود ".

نوعه : أرض فالحية ؛  

موقعه : جماعة تيط مليل .

مساحته : 03 هكتار 0 ار 03 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: مجيد دينار والرسم العقاري عدد 205394/12؛

 201550/12  ،  201551/12  ،201544/12 عدد  عقارية  رسوم  جنوبا: 

و206534/12؛ 

شرقا : ماجدة دينار و الرسوم العقارية عدد 201544/12، 201551/12 

و201550/12 ؛  

 غربا : الرسمني العقاريني عدد 206534/12 و19975/49 ؛

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 صفر اخلير 1441 ) 22 أكتوبر 2019( ؛

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 شعبان 1433 ) 02 يوليوز 2012(،

3 - رسم هبة بدو ن عوض عدلي مؤرخ في 18 جمادى الثانية 1435 

موافق 17 أبريل 2014،

4 - رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 26 جمادى االولى 1422 ) 16 غشت 2001(،

5 - شهادة إدارية عدد 144/2017 مؤرخة في 07 نونبر 2017 ؛

6 - تصميم موقعي.

أبريل السنة 2020  اليوم 10  التحديد:  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   -

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 44273 - 12

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ: السيد بوعلي بلقداري بن علي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار اللفت ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلقداري "، احملل املدعو 

"دوار اوالد بوعزيز ".

نوعه : أرض فالحية ؛  

موقعه : جماعة سيدي حجاج وادي حصار .

مساحته : 01 هكتار تقريبا.

حدوده: 

شماال: بوعلي بلقداري ؛

جنوبا: بوعلي بلقداري ؛

شرقا : بوعلي بلقداري ؛

غربا : ورثة العسلي الزيتوني،

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 ذي القعدة 1407 ) 13 يوليوز 1987( ؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ربيع الثاني 1426 ) 18 ماي 2005(،

3 - رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 09 ربيع الثاني 1426 ) 18 ماي 2005(،

 1441 االولى  جمادى   15 في  مؤرخ  تصرف  و  حيازة  موجب  رسم   -  4

موافق 11 يناير 2020 ،

أبريل السنة 2020  اليوم 13  التحديد:  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   -

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

       طارق اشتوي 
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محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39930 - 14

تاريخ اإليداع: 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة تاركة القدمية 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة تاركة القدمية 1. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي تاركة القدمية.

مساحته: 38 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: قصر ازمور القدمي ؛

شرقا: طريق معبدة ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: نوادرات ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.

 

مطلب رقم 39931 - 14

تاريخ اإليداع: 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة تاركة القدمية 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة تاركة القدمية 2. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي تاركة القدمية.

مساحته: 05 هـ 35 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: ساقية اسمنت ؛

شرقا: ساقية اسمنت وزنقة ؛

جنوبا: طريق ومقبرة ؛

غربا: طريقمعبدة ومدرسة ابتدائية ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 مطلب رقم 39932 - 14

تاريخ اإليداع: 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة ازمور اجلديد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة ازمور اجلديد. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي ازمور جديد.

مساحته: 08 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: اراضي اجلموع ؛

شرقا: اراضي اجلموع ؛

جنوبا: اراضي اجلموع ؛

غربا: اراضي اجلموع ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.

 

مطلب رقم 39933 - 14

تاريخ اإليداع: 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد ازمور اجلديد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد ازمور اجلديد. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي ازمور جديد.

مساحته: 14 آر 70 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا: زنقة ؛

غربا: زنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39934 - 14

تاريخ اإليداع: 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد توشكا.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد توشكا. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

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

مساحته: 16 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛

شرقا: ساحة ؛

جنوبا: طريق معبدة ؛

غربا: زنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 و 30 د صباحا.

 

مطلب رقم 39935 - 14

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد انكبي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد انكبي. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

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

مساحته: 08 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ساحة ؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا: ايت احلاج محمد ؛

غربا: طريق والشعبة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.

 

مطلب رقم 39936 - 14

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد امزوج اجلديد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد امزوج اجلديد. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي امزوج اجلديد.

مساحته: 11 آر 20 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ساحة ؛

شرقا: ساحة ؛

جنوبا: ساحة ؛

غربا: ساحة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39937 - 14

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد عيد العاطي 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد عني العاطي 2. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي عني العاطي 2.

مساحته: 22 آر 10 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛

شرقا: ساحة ؛

جنوبا: املعهد الفالحي بالرشيدية ؛

غربا: الطريق الوطنية ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 و 30 د صباحا.

 

مطلب رقم 39938 - 14

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: املدرسة القرآنية ايت باموحا.

ايت  القرآنية  املدرسة  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

باموحا. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي ايت باموحا.

مساحته: 02 آر 70 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛
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شرقا: املهني فاطمة ؛

جنوبا: زنقة ومسجد ايت باموحا ؛

غربا: زنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.

 

مطلب رقم 39939 - 14

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد ايت باموحا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد ايت باموحا. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي ايت باموحا.

مساحته: 02 آر 70 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛

شرقا: خليلو زايد ؛

جنوبا: زنقة ؛

غربا: زنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39940 - 14

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد دوار العسكر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد دوار العسكر. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

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

مساحته: 07 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: شارع ؛

شرقا: الثانوية التقنية ؛

جنوبا: الثانوية التقنية ؛

غربا: شارع ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 39941 - 14

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مرافق صحية مسجد دوار العسكر.

للملك: مرافق صحية مسجد  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

دوار العسكر. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

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

مساحته: 34 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ساحة ؛

شرقا: الثانوية التقنية ؛

جنوبا: الثانوية التقنية ؛

غربا: ساحة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

 

مطلب رقم 39942 - 14

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2020.

طالبو التحفيظ: 

1 - خزاني عزيز بن علي؛ 

2 - امرابط محمد بن احمد؛ 

3 - العلمي محمد بن علي؛

4 - اصراط محمد بن احلبيب؛ 

5 - عبد العالي السراطي بن محمد؛ 

6 - عبد الواحد السراطي بن عبد املليك بصفتهم شركاء 

على الشياع سوية بينهم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اجلنان لكبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: كلك موالي عبد اهلل 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة الريصاني، جماعة موالي علي الشريف، 

احملل املدعو: اجلنان الكبير.

مساحته: 01 هـ 65 آر 73 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛
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شرقا: ورثة موالي عبد اهلل ؛

جنوبا: مجرى املاء ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

في مؤرخ   78 سجل   142 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

09 اغسطس 2019. 

2 - نسخة من رسم متخلف عدلي ضمن لعدد 26 بتاريخ 16 اكتوبر 1937.

3 - نسخة لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد 330 بتاريخ 01ديسمبر 2016. 

4 - موافقة عدلية ضمنت بعدد 20 بتاريخ 22 يناير 2020 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 30 مارس 2020 

على الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39943 - 14

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد تاركة اجلديدة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد تاركة اجلديدة. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي تاركة اجلديدة.

مساحته: 16 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: طريق معبدة ؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا: زنقة ؛

غربا: زنقة معبدة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.

 

مطلب رقم 39944 - 14

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة تاركة القدمية 3.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة تاركة القدمية 3. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي تاركة القدمية.

مساحته: 79 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: مقبرة تاركة القدمية 2 ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: طريق معبدة ؛

غربا: طريق وساحة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 39945 - 14

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ: ابراهيم فهمي بن اعمر. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: احمليط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك فهمي. 

نوعه: ارض بها بناية من سفلي ؛

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

مساحته: 01 آر 14 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: عبد اهلل بوعلي ؛

شرقا: امبارك احلروش ؛

جنوبا: الزنقة ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - عقد صدقة عدلي مضمن بعدد 58 ص 77 كناش 49 بتاريخ 

07 مارس 2015. 

2 - عقد شراء عدلي مضمن بعدد 183 ص 185 كناش 32 بتاريخ 

19 يوليو 2007. 

3 - عقد شراء عدلي مضمن بعدد 201 ص 204 كناش 32 بتاريخ 

24 يوليو 2007. 

على   2020 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39946 - 14

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: امسردان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: امسردان. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

مسجد ايت خباش.
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مساحته: 03 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: موغار محمد ؛

شرقا: موغار م احمد ؛

جنوبا: ساقية ؛

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39947 - 14

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: نوازيتون.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: نوازيتون. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

مسجد ايت خباش.

مساحته: 23 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: بن زكاغ احمد ؛

شرقا: يوسف اهادي ؛

جنوبا: ساقية ؛

غربا: مجرى املاء ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 و 30 د صباحا.

 

مطلب رقم 39948 - 14

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بوتفيراس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بوتفيراس. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

مسجد ايت خباش.

مساحته: 07 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ساقية ؛

شرقا: ورثة اعمر ايت علي ؛

جنوبا: الواد ؛

غربا: الواد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 و 30 د صباحا.

 

مطلب رقم 39949 - 14

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: لعلو نوامان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: لعلو نوامان. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

مسجد ايت خباش.

مساحته: 08 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: عسو ايت عبيد ؛

شرقا: اهموش عيشة حسني ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: مجرى املاء ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 39950 - 14

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: لعلو نوامان 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: لعلو نوامان 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

مسجد ايت خباش.
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مساحته: 04 آر 20 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: بيزي ابراهيم ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: احماد نودان ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 و 30 د زواال.

 

مطلب رقم 39951 - 14

تاريخ اإليداع: 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: فم الغابة 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فم الغابة 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

مسجد ايت خباش.

مساحته: 04 آر 20 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: اوحميد احلاج عمر ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: ساقية ؛

غربا: اوحميد حلسن ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39952 - 14

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: فم الغابة 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فم الغابة 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

مسجد ايت خباش.

مساحته: 31 آر 40 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ساقية ؛

شرقا: تعدوجت خديجة و موالي احلسن الرفقي ؛

جنوبا: . ؛

غربا: موالي احلسن الرفقي وطريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 و 30 د صباحا.

 

مطلب رقم 39953 - 14

تاريخ اإليداع: 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: امي نتمازيرت 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: امي نتمازيرت 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

مسجد ايت خباش.

مساحته: 04 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مصرف ؛

شرقا: مصرف وورثة حمو ابراهيم ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: ايت سوماما عقا ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 و 30 د صباحا.

 

مطلب رقم 39954 - 14

تاريخ اإليداع: 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: امي نتمازيرت 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: امي نتمازيرت 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

مسجد ايت خباش.

مساحته: 12 آر تقريبا.
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حدوده: 

شماال: طريق ؛

شرقا: مصرف ؛

جنوبا: احليان خديجة وورثة الديش ؛

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

 

مطلب رقم 39955 - 14

تاريخ اإليداع: 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اغالل 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اغالل 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة اخلنك، احملل املدعو: غابة قصر 

تاركة القدمية.

مساحته: 04 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: طريق والشرقاوي علي ؛

شرقا: طريق والرامي عبد العزيز ؛

جنوبا: مصرف ؛

غربا: مصرف واحباس ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   10 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39956 - 14

تاريخ اإليداع: 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد البالغمة )حواطيش(.

البالغمة  مسجد  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

)حواطيش(. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة الرتب، احملل املدعو: البالغمة 

اوفوس.

مساحته: 05 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا: عدوي سعيد اوحساين واوطاهر فاطمة ؛

غربا: زنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

حيازة طويلة االمد 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 13 ابريل 2020 

على الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39957 - 14

تاريخ اإليداع: 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ارض مسجد قدمي بالغمة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ارض مسجد قدمي بالغمة. 

نوعه: ارض بها بناء من تراب ؛

قصال  املدعو:  احملل  الرتب،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

البالغمة.

مساحته: 11 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة حلسن سلمان وزنقة ؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا: زنقة ؛

غربا: زنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 39958 - 14

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد الكدمية زاوية اوفوس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد الكدمية زاوية اوفوس. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

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

زاوية اوفوس.
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مساحته: 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: طريق ؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا: ورثة موالي علي بن عبد الرحمن ؛

غربا: موالي احلسن بن هاشم بن حفيظ ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا. 

مطلب رقم 39959 - 14

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مصلي زاوية اوفوس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مصلي زاوية اوفوس. 

نوعه: ارض عارية ؛

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

زاوية اوفوس.

مساحته: 03 آر 30 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ارض القبيلة ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: زنقة وموالي الشريف بن محمد ؛

غربا: ساقية واحباس ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39960 - 14

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الدهر 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الدهر 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر زاوية اوفوس.

مساحته: 06 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: اراضي اجلموع ؛

شرقا: سيدي محمد بلمصطفى ؛

جنوبا: زاوية موالي عمر بن هاشم ؛

غربا: ورثة ايت بالمني ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

 

مطلب رقم 39961 - 14

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الدهر 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الدهر 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر زاوية اوفوس.

مساحته: 06 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: ساقية ؛

شرقا: ورثة ايت بالمني ؛

جنوبا: احباس ؛

غربا: مجرى املاء واحباس ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39962 - 14

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الدهر 3.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الدهر 3. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر زاوية اوفوس.

مساحته: 03 آر 20 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: احباس ؛
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شرقا: ورثة بالمني ؛

جنوبا: زاوية موالي عمر بن هاشم ؛

غربا: سيدي محمد بلعربي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 39963 - 14

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الدهر 4.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الدهر 4. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر زاوية اوفوس.

مساحته: 08 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: ساقية وطريق معبدة ؛

شرقا: مجرى املاء ؛

جنوبا: سيدي محمد بلعربي ؛

غربا: زاوية موالي عمر بن هاشم ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

 

مطلب رقم 39964 - 14

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: حفيضة مسعودي بنت عبد الرحمان. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: امبوهو مزرعة املعاضيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك مسعودي. 

نوعه: ارض فالحية ؛

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: امبوهو مزرعة املعاضيد.

مساحته: 03 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: عبد الرحيم عليوي ؛

جنوبا: بومسهول محمد ؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 39766/14 ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2019. 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يناير 2011. 

3 - رسم قسمة مراضاة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019. 

على   2020 ابريل   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

 

مطلب رقم 39965 - 14

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: عبد الرحيم عليوي ابن الغازي بن بابا. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: امبوهو مزرعة املعاضيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك عليوي. 

نوعه: ارض فالحية ؛

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: امبوهو مزرعة املعاضيد.

مساحته: 03 آر 20 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: احلاج احلبيب بل مصطفى اعبيبي ؛

جنوبا: بومسهول محمد ؛

غربا: حفيضة مسعودي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2019. 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يناير 2011. 

3 - رسم قسمة مراضاة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019. 

على   2020 ابريل   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 زواال.

 

مطلب رقم 39966 - 14

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية 6 زاوية اوفوس.

زاوية   6 قدمية  مقبرة  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

اوفوس. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

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

زاوية اوفوس.
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مساحته: 16 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: سيدي موح بن ديدي ؛

شرقا: الشعبة ؛

جنوبا: الشعبة ؛

غربا: سيدي موح بن ديدي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39967 - 14

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية 5 زاوية اوفوس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة قدمية 5 زاوية اوفوس. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

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

زاوية اوفوس.

مساحته: 70 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: شعبة ؛

شرقا: شعبة ومقبرة قدمية 4 ؛

جنوبا: طريق معبدة ؛

غربا: شعبة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 و 30 د صباحا.

 

مطلب رقم 39968 - 14

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية 4 زاوية اوفوس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة قدمية 4 زاوية اوفوس. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

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

زاوية اوفوس.

مساحته: 36 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: الشعبة ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: طريق معبدة ؛

غربا: الشعبة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39969 - 14

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: دار الفقيه زاوية اوفوس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: دار الفقيه زاوية اوفوس. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

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

زاوية اوفوس.

مساحته: 01 آر 40 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: محمد بن هاشم ؛

غربا: زنقة وجمعية واد اوفوس ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 و 30 د صباحا.

 

مطلب رقم 39970 - 14

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: نوادر املسجد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: نوادر املسجد. 

نوعه: ارض عارية ؛

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

زاوية اوفوس.
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مساحته: 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا: زنقة ؛

غربا: ورثة ايت بالمني ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 و 30 د زواال.

 

مطلب رقم 39971 - 14

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: موحى جداني بن باسو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بوتالمني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك جداني. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: بوتالمني الشطر الثاني.

مساحته: 03 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: الزنقة ؛

شرقا: محداوي اوشكوك محمد ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 38245/14 ؛

غربا: الرسم العقاري عدد 37058/14 ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - عقد شراء مؤرخ في 06 يناير 1992. 

2 - موافقة على البيع مؤرخة في 03 ديسمبر 2019. 

3 - صورة شمسية من وكالة عرفية مؤرخة في 09 ديسمبر 1991. 

4 - عقد شراء عرفي مؤرخ في 15 اكتوبر 1986. 

5 - صورة شمسية من وكالة عرفية مؤرخة في 13 نوفمبر 2018. 

على   2020 ابريل   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39972 - 14

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية زاوية اوفوس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة قدمية زاوية اوفوس. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

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

زاوية اوفوس.

مساحته: 11 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: نوادر موالي علي الشريف و موالي الطيب بالهادي ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: الشعبة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39973 - 14

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية 2 زاوية اوفوس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة قدمية 2 زاوية اوفوس. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

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

زاوية اوفوس.

مساحته: 30 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: طريق وورثة الكبير بن احمد ؛

شرقا: شعبة ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: شعبة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 و 30 د صباحا.

 

مطلب رقم 39974 - 14

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية 3 زاوية اوفوس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة قدمية 3 زاوية اوفوس. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

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

زاوية اوفوس.

مساحته: 08 آر 70 س تقريبا.
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حدوده: 

شماال: سيدي محمد ايت الطيب بن احمد ؛

شرقا: ورثة ايت كروم ؛

جنوبا: شعبة وموالي الصديق بن عمر ؛

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 و 30د زواال.

 

مطلب رقم 39975 - 14

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد قدمي زاوية اوفوس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد قدمي زاوية اوفوس. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

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

مساحته: 02 آر 60 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة موالي الطيب بن احلسن ؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا: زنقة ؛

غربا: مرافق صحية والسعيدي موالي هاشم بن احمد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39976 - 14

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: دار الفقيه قدمية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: دار الفقيه قدمية. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

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

زاوية اوفوس.

مساحته: 01 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: املسجد ؛

شرقا: مرافق صحية ؛

جنوبا: السعيدي موالي هاشم بن احمد ؛

غربا: ورثة ايت سيدي حلبيب وورثة موالي الطيب بن احمد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 39977 - 14

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مرافق صحية مسجد قدمي زاوية اوفوس.

للملك: مرافق صحية مسجد  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

قدمي زاوية اوفوس. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

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

زاوية اوفوس.

مساحته: 35 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مسجد ؛

شرقا: السعيدي موالي هاشم بن احمد ؛

جنوبا: السعيدي موالي هاشم بن احمد ؛

غربا: دار الفقيه قدمية ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

 

مطلب رقم 39978 - 14

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: املرجة 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املرجة 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر زاوية اوفوس.

مساحته: 01 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة ايت سيدي احلو ؛

شرقا: ورثة محمد بن العربي ؛
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جنوبا: ممر واحباس ؛

غربا: احباس موالي عمر بن هاشم ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 39979 - 14

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: املرجة 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املرجة 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر زاوية اوفوس.

مساحته: 01 آر 30 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ممر واحباس ؛

شرقا: ورثة سيدي محمد بن العربي ؛

جنوبا: ممر واحباس ؛

غربا: احباس موالي عمر بن هاشم ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

 

مطلب رقم 39980 - 14

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: املرجة 3.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املرجة 3. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر زاوية اوفوس.

مساحته: 03 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: ممر واحباس ؛

شرقا: ورثة سيدي محمد بن العربي ؛

جنوبا: الواد ؛

غربا: احباس الزاوية ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

 

مطلب رقم 39981 - 14

تاريخ اإليداع: 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: لفراوة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: لفراوة. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر زاوية اوفوس.

مساحته: 14 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ملك الزاوية ؛

شرقا: الواد ؛

جنوبا: موالي عمر بن علي ؛

غربا: ورثة سيدي محمد بن حفيظ ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 زواال.

 احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية بالنيابة

      حميد بوزهري

محافظة سطات

مطلب رقم 40999 - 15 

تاريخ االيداع:30 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد احمد لبيض بن امليلودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الرمل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الرمل"

نوعه:أرض فالحية.

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

مشيخة اوالد موسى.
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مساحته: 03 هـ 45 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : قدور بن بلقاسم؛مطلب عدد 10250/15؛ورثة مليكة الشاوي؛

شرقا : ورثة مليكة الشاوي؛ورثة املكي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة احلاج العربي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 05 شعبان1435 موافق 03 يونيو2014.

- رسم شراء مؤرخ في 04 رجب 1435 موافق 03 يونيو2014؛

- رسم شراء مؤرخ في 09 ذوالقعدة 1435 موافق 05 سبتمبر2014؛

- رسم شراء مؤرخ في 30 شوال 1435 موافق 27 اغسطس2014؛

- رسم شراء مؤرخ في 05 شوال 1436 موافق 22 يوليو2015؛

- رسم شراء مؤرخ في 26 ذوالقعدة 1440 موافق 29 يوليو 2019؛

- رسم اراثة مؤرخ في 08 ذوالقعدة 1435 موافق 04 سبتمبر2014؛

- رسم اراثة مؤرخ في 05 شعبان 1435 موافق 03 يونيو2014؛

 07 موافق   1441 االول  ربيع   02 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  نسخة   -

نوفمبر2019؛

- وكالة مؤرخة في 30 ديسمبر2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:02  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41000 - 15 

تاريخ االيداع:05 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد احمد بلحفيان بن رحال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"كدية الكزارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"كدية الكزارة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة عني نزاغ؛دوار القدادرة.

 مساحته: 60 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : رسم عقاري عدد 49919ض؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة ولد لغليمي؛

غربا : ورثة لغليمي احلاج محمد بن املعطي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 30 كموافق   1426 رمضان   26 في  مؤرخ  استمرار  موجب  رسم   -

اكتوبر2005؛

- رسم شراء مؤرخ في 27 رمضان 1426 موافق 31 اكتوبر2005.

على   2020 أبريل  املؤقت:03  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41001 - 15 

تاريخ االيداع:05 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد بوهالل بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد زواغة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد زواغة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛دوار زواغة؛فرقة اوالد 

عيسى.

مساحته: 02هـ 82 آ 53 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : زهير رحال؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ورثة اوالد دامية؛رسم عقاري عدد 30269/ض؛ورثة عبداهلل ولد 

الزويغي؛

غربا : ورثة عبداهلل ولد الزويغي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 01 ربيع الثاني 1441 موافق 28 نوفمبر2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:03  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر .

مطلب رقم 41002 - 15 

تاريخ االيداع:06 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد اخملتار بندحمان بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد الكركوح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد الكركوح"

نوعه:أرض معدة للبناء.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة وباشوية ابن احمد؛دوار بوحولة .

مساحته: 87 آ 50 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة عبداجمليد بندحمان؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة اعزيزة بندحمان؛محمد بندحمان؛محمد احلامدي؛

غربا : واد الكركوح .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 09 ربيع الثاني 1434 موافق 20 فبراير2013.

على   2020 أبريل  املؤقت:06  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41003 - 15 

تاريخ االيداع:06 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد علي درويشي بن محمد.

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

نوعه:أرض فالحية .

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

فرقة بني مجريش.

 مساحته: 01 هـ 36 آ 69 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : رسم عقاري عدد 501/15؛

شرقا : رسم عقاري عدد 38906/15؛مقبرة؛محمد حديوي؛

جنوبا : محمد بوهالم؛

غربا : بوعمر املعروفي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 03 ذوالقعدة 1433 موافق 20 سبتمبر2012؛

- رسم شراء مؤرخ في 03 ذوالقعدة 1433 موافق 20 سبتمبر2012؛

- رسم شراء مؤرخ في 23 جمادى االولى 1435 موافق 25 مارس2014.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:06 أبريل 2020

على الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41004 - 15 

تاريخ االيداع:06 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيدة خديجة بن يحيى بنت احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد بوطالن"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد بوطالن"

نوعه:أرض فالحية .

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

عالل.

مساحته: 01 هـ 04 آ 29 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : احلاج املصطفى بوطالن؛

شرقا : سناء براضي بنت عبداهلل ومن معها؛

جنوبا : الطريق؛عبدالهادي براضي بن عبداهلل؛

غربا : عبدالهادي براضي بن عبداهلل؛ورثة العربي بلقاسم .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 21 رجب 1435 موافق 21 ماي2014؛

- رسم شراء مؤرخ في 05 ربيع االول 1441 موافق 02 ديسمبر2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:06  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41005 - 15 

تاريخ االيداع:07 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيدة زهرة احملبوبي بنت امليلودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"القصيبة1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"القصيبة1"

نوعه:أرض فالحية .

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

الطالب.

مساحته: 02 هـ 20 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : عبداهلل اختباري؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة عبداللطيف امللياني.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 02 محرم 1434 موافق 17 نوفمبر2012؛

- رسم شراء مؤرخ في 04 ربيع االول 1441 موافق 02 نوفمبر2019؛

موافق   1435 محرم   12 في  مؤرخ  بنظائر  مخارجة  رسم   -

16 نوفمبر2013؛

- رسم اراثة مؤرخ في 14 ذوالقعدة1433 موافق 01 اكتوبر2012؛

على   2020 أبريل  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى"بالد ولد الطالبة"

مطلب رقم10315 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4486 املؤرخة في 21 اكتوبر1998.

مسطرة  فإن  نوفمبر2017،   12 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " بالد ولد الطالبة " ذي املطلب رقم 10315 - 15 ، 

الواقع بجماعة املزامزة، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة:

بنسبـة 1/8 - ولد الطالبة محمد بن الكبير 

- ولد الطالبة رضوان بن الكبير  " 3/"

- هصكة الزهرة بنت محمد   " 4/"

وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا: 

- صورة شمسية من اراثة مؤرخة في 10 ذوالقعدة 1418 موافق 10 

مارس1998؛

- صورة شمسية من اراثة مؤرخة في 14 ربيع االول 1381 موافق 25 

سبتمبر1961؛

- حكم مؤرخ في 22 مارس2000؛

- وكالة مؤرخة في 24 مارس2000؛

 

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "جداري" 

مطلب رقم30735 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 976 املؤرخة في 13 سبتمبر2017.

فإن مسطرة  10 سبتمبر2019،  في  مؤرخ  إصالحي  مبقتضى مطلب 

حتفيظ امللك املسمى "جداري " ذي املطلب رقم 30735 - 15 ، الواقع 

بجماعة سيدي حجاج، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد عبسي 

إيداعها  السابق  العقود  مبقتضى  وذلك  بلقاسم  احلاج  بن  املعطي 

تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا: 

- رسم استمرارمؤرخ في 23 محرم 1415 موافق 02 يوليو1994.

- رسم شراء مؤرخ في 28 رمضان 1429 موافق 29 سبتمبر2008.
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خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "سهب الغدر" 

مطلب رقم40958 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1100املؤرخة في 29 يناير2020.

مسطرة  فإن  فبراير2020،   06 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "سهب الغدر " ذي املطلب رقم 40958 - 15 ، 

الواقع بجماعة اكدانة، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد يحيى 

موساوي بن محمد ومن معه .

وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا 

عقد توثيقي مؤرخ في 06 يناير2020.

   احملافظ على األمالك العقارية بسطات

محمد الزرهوني    

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38415 - 16  

تاريخ االيداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ :  سعيد تاشفني بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اوالد مرزوك "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " اوالد مرزوك "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار بن ازباير.

مساحته : 05 آ 50 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : مطلب 27721/16  ؛

جنوبا : الرسم العقاري 56260/16  ؛

شرقا : الرسم العقاري 56260/16  ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 من صفر 1441 ) 22 اكتوبر 2019( ؛

- صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 05/11/2015 عدد 180/ م ش ق ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 30 مارس 2020 الساعة 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 38416 - 16  

تاريخ االيداع : 4  فبراير 2020.

طالبا التحفيظ :  

1/ علي وحمو عبد الرحمان بن سعيد بنسبـة 1/2 .

طالبا  1/2بصفتهما  بنسبـة  سعيد  بن  احلسني  وحمو  علي   /2

التحفيظ على الشياع حسب النسبتني املذكورتني اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان املرس "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان املرس "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوكرين.

مساحته : 08 آ 68 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : علي وحمو بنعيسى ، علي وحمو ابراهيم ، علي وحمو حتى 

وورثة علي وحمو علي  ؛

جنوبا : مطلب 24053/16  ؛

شرقا : علي وحمو بنعيسى ، علي وحمو ابراهيم ، علي وحمو حتى ، 

وورثة علي وحمو علي  ؛

غربا : بوسلمان ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 من صفر 1441 ) 15 اكتوبر 2019( ؛

- صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 06/03/2019 عدد 22/ م ش ق ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 02 ابريل 2020 الساعة 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 38417 - 16  

تاريخ االيداع : 5  فبراير 2020.

طالب التحفيظ :  الكرشال محمد بن عالل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان تفاوتي "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان تفاوتي "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت العسري.

مساحته : 01 هـ 60 آ 40 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : مطلب 18978/ر ، 19428/16  ؛

جنوبا : الرسم العقاري 19413/16 ، ورثة اوعال اجلياللي  ؛

شرقا : مطلب 19428/16  ؛

غربا : مطلب 18978/ر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 7 ربيع االخر 1441 ) 4 ديسمبر 2019( ؛

- صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 02/12/2019 عدد 128/ م ش ق ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 06 ابريل 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38418 - 16  

تاريخ االيداع : 5  فبراير 2020.

طالب التحفيظ :  نور الهدى بلفقير بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " نورالهدى "
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االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " نورالهدى "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية النصر.

مساحته : 81 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : احلسني اوعيسى  ؛

جنوبا : الزنقة  ؛

شرقا : عائشة بوحساس ؛

غربا : مطلب 26127/16 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 7 جمادى االولى 1441 ) 3 نياير 2020( ؛

االولى1441  جمادى  من   19 في  مؤرخ  عدلي  اصالحي  ملحق  رسم   -

موافق 15 يناير 2020 ؛

- صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 7/08/2017 عدد 19م ت/1 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 06 ابريل 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38419 - 16  

تاريخ االيداع : 6  فبراير 2020.

طالب التحفيظ :  السعدية يعقوبي بنت احلاج بوعزة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان الكتاني "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان الكتاني "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس ايت لعالم بني زوليت.

مساحته : 01 هـ 84 آ 11 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : دركوي مصطفى  ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : يعقوبي الكتاني ؛

غربا : مطلب 25717/16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1432 االخر  ربيع  من   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

37 مارس 2011 ؛

عدد   25/03/2011 في  مؤرخة  ادارية  لشهادة  االصل  طبق  نسخة   -

3804/ ق ش ق /4 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 07 ابريل 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38420 - 16  

تاريخ االيداع : 6  فبراير 2020.

طالب التحفيظ :  بنعيسى بولكروح بن بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان اخلير1 "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان اخلير1 "

نوعه : ارض فالحية.

ايت  عثمان  ايت  دوار  الصفاصيف  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

احلاج عال.

مساحته : 74 آ 80 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بولكروح احمد  ؛

جنوبا : الشعبة ، بلعسري محمد ، ورثة امحمد نادي؛

شرقا : لكروح ادريس ؛

غربا : مطلب 33290/16 ، الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 من صفر 1441 ) 29 اكتوبر 2019 (؛

- صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 28/10/2019 عدد 21 ق ش م /2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 06 ابريل 2020 الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 38421 - 16  

تاريخ االيداع : 6  فبراير 2020.

طالب التحفيظ :  بنعيسى بولكروح بن بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان اخلير2 "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان اخلير2 "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت عثمان ايت احلاج عال.

مساحته : 21 آ 40 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بولكروح احمد  ؛

جنوبا : مطلب 33290/16 ، ورثة ناجي حلسن ؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : الواد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 من صفر 1441 ) 29 اكتوبر 2019( ؛

- صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 28/10/2019 عدد 20 ق ش م/2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 06 ابريل 2020 الساعة 

الواحدة والنصف بعد الزواال.

مطلب رقم 38422 - 16  

تاريخ االيداع : 6  فبراير 2020.

طالبو التحفيظ :  

1/ ربيعة بنحمزة بنت محمد بنسبـة06/48.

2/ نادية بسبيس بنت بودريس بنسبـة 07/48 .

3/ فاطمة بسبيس بنت بودريس بنسبـة 07/48 .



عدد 1103 - 24 جمادى االخرة 1441 )19 فبراير 2020(1270

4/ وفاء بسبيس بنت بودريس بنسبـة 07/48 .

5/ محمد بسبيس بن بودريس بنسبـة 14/48 .

6/ نرجس بسبيس بنت بودريس بنسبـة 07/48 .

املذكورة  النسب  حسب  الشياع  على  التحفيظ  طالبي  بصفتهم 

اعاله. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان نويلة "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان النويلة "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوكرين ايت 

احمد اسعيد.

مساحته : 03 هـ 30 آ 00 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة عالل اومينة ، ورثة قسو بن احمد ، ورثة حتى اوبراهيم الغزالن ؛

جنوبا : ورثة حتى اوحلسني ؛

شرقا : ورثة بوسلمام احلفيان ومن معه ، مطلب 8223/16؛

غربا : ورثة ايت علوشات ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

االولى1416  15 من جمادى  في  مؤرخ  لرسم ملكية عدلي  - نسخة 

موافق 11 اكتوبر 1995؛

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 24 من محرم 1438 ) 26 اكتوبر 2016 (؛

االولى 1438  - نسخة لرسم اشهاد عدلي مؤرخ في 13 من جمادى 

موافق 11 فبراير 2017؛

- نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلية مؤرخة في 24 من محرم 

1438 موافق 26 اكتوبر 2016؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 20/11/2019 عدد 17/2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 07 ابريل 2020 الساعة 

الواحدة والنصف بعد الزواال.

مطلب رقم 38423 - 16  

تاريخ االيداع : 6  فبراير 2020.

طالبو التحفيظ :  

1/ محمد ابناصر البرنوسي بن محمد  بنسبـة2/7 .

2/ حسان البرنوسي بن محمد بنسبـة2/7.

3/ فراجي البرنوسي بن محمد بنسبـة2/7.

4/ سعيدة البرنوسي بنت محمد  بنسبـة1/7.

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان تازروت "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان تازروت "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس ايت تونارت.

مساحته : 22 هـ 02 آ 27 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الواد ، مطلب 23167/16  ؛

جنوبا : رحمة اوحميدان ؛

 شرقا : ورثة احلاج التاج ؛

غربا : ادريس حسني ، محمد املطاعي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1441 االول  ربيع  من   13 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

11 نوفمبر 2019 ؛

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 07/11/2019 عدد 17/ 

ق ت/ م ش ق ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 07 ابريل 2020 الساعة 

الثالثة بعد الزواال.

مطلب رقم 38424 - 16  

تاريخ االيداع : 6  فبراير 2020.

طالب التحفيظ :  ربيعة التونسي بنت العوني . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " راس بويج "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " راس بويج "

نوعه : ارض فالحية.

ايت عاشور  اونزار  ايت  دوار  الكنزرة  دائرة اخلميسات جماعة   : موقعه 

قيادة ايت يادين مصغرة .

مساحته : 77 آ 60 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بنعال رابحة  ؛

جنوبا : فالوي موسى ، الشلحاوي حمدوشي ؛

شرقا : بن الطالب حمادي ؛

غربا : بنعال احمد ، بنعال حلسن ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1430 اخلير  صفر  من   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

19 فبراير 2009

عدد   21/11/2008 في  مؤرخة  ادارية  لشهادة  االصل  طبق  نسخة   -

12060/ ق ش ق ق/4 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 08 ابريل 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38425 - 16  

تاريخ االيداع : 7  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : مهمة البوعزاوي بنت امبارك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عدروج ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " عدروج ".
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نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت علي ايت عياش.

مساحته : 11 آ 33 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : عبد الرحيم البوعزاوي ، البوعزاوي كرمي ؛

جنوبا : البوعزاوي بوعزة ؛

 شرقا : البوعزاوي الغازي ؛

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

 1440 شعبان  من   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  : امللك  اصل 

موافق 4 ماي 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 08 ابريل 2020 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 38426 - 16  

تاريخ االيداع : 7  فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ محنحنا نعيمة بنت عمر بنسبـة 1/8.

2/ امني يعقوبي بن هرون بنسبـة 7/8.

بصفتهما طالبا التحفيظ على الشياع حسب النسبتني املذكورتني 

اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان مقطع الريح 1 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان مقطع الريح 1 ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت العالم بني زوليت .

مساحته : 01 هـ 78 آ 30 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : احلاج احمد الطاهري ؛

 شرقا : الرسم العقاري 54430/ر ، احلاج احمد الطاهري ؛

غربا : احلاج احمد الطاهري؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 9 صفر 1439 موافق 29 اكتوبر 2017 ؛

- سم اراثة عدلي مؤرخ في 4 صفر 1439 موافق 24 اكتوبر 2017 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 08 ابريل 2020 الساعة 

الواحدة بعد الزوال .

مطلب رقم 38427 - 16  

تاريخ االيداع : 7  فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ محنحنا نعيمة بنت عمر بنسبـة 1/8.

2/ امني يعقوبي بن هرون بنسبـة 7/8. بصفتهما طالبا التحفيظ على 

الشياع حسب النسبتني املذكورتني اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان مقطع الريح 2 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان مقطع الريح 2".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت العالم بني زوليت .

مساحته : 22 آ 56 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري 9155/ر؛

 شرقا : ورثة احلاج بوعزة بن حمو ؛

غربا : يعقوبي السعدية ومن معها ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 9 صفر 1439 موافق 29 اكتوبر 2017 ؛

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 4 صفر 1439 موافق 24 اكتوبر 2017 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 08 ابريل 2020 الساعة 

الثانية بعد الزوال .

مطلب رقم 38428 - 16  

تاريخ االيداع : 11  فبراير 2020.

طالبو التحفيظ : 

1/ فاظمة اوصغير بنت البوهالي بنسبـة 86/576 .

2/ محمد الشرقي بن عبو بنسبـة 98/576.

3/ عائشة شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

4/ زينب شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

5/ حليمة شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

6/ مينة شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

7/ كنزة شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

8/ فاظمة شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

9/ ياسني شرقي بن عبو بنسبـة 98/576.

بصفتهم طالبوا التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي هارون ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " سيدي هارون ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت بوهو ايت عال .

مساحته : 04 هـ  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الواد ؛

جنوبا : ورثة بومالل البعتاوي بنعبو ، ورثة الشرقي احماد؛

 شرقا : ورثة اوصغير حلسن ، اوصغير فاطمة وبومالل احرضان ؛

غربا : بومالل علي بن حدو  ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 3 محرم 1408 موافق 29 اغسطس 1987 ؛
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- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 من جمادى االولى 1426 موافق 

27 يونيو 2005 ؛

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 من ربيع االخر 1440 ) 24 ديسمبر 2018 (؛

موافق   1440 االولى  جمادى   5 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -

12 يناير 2019 ؛

- رسم فريضة عدلي مؤرخ في 9 جمادى االخرة 1441 ) 4 فبراير 2020( ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 13 ابريل 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38429 - 16  

تاريخ االيداع : 11  فبراير 2020.

طالبو التحفيظ : 

1/ فاظمة اوصغير بنت البوهالي بنسبـة 86/576 .

2/ محمد الشرقي بن عبو بنسبـة 98/576.

3/ عائشة شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

4/ زينب شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

5/ حليمة شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

6/ مينة شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

7/ كنزة شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

8/ فاطمة شرقي بنت عبو بنسبـة 49/576.

9/ ياسني شرقي بن عبو بنسبـة 98/576.

بصفتهم طالبوا التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان سيدي شرقي ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان سيدي شرقي ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت بوهو ايت عال .

مساحته : 18 هـ  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الواد ؛

جنوبا : ورثة الشرقي احماد ؛

شرقا : املكي عبد الصادق بن موحى ؛

 ، بنعيسى  ،الشرقاوي  احميدة  الشرقاوي   ، بن حلسن  احرضان   : غربا 

ورثة اوصغير بنعيسى  ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1408 محرم   3 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   -

29 اغسطس 1987 ؛

موافق   1426 االولى  جمادى  من   19 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -

27 يونيو 2005 ؛

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 من ربيع االخر 1440 ) 24 ديسمبر 2018( ؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 5 جمادى االولى 1440 موافق 

12 يناير 2019 ؛

- رسم فريضة عدلي مؤرخ في 9 جمادى االخرة 1441 ) 4 فبراير 2020(؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 13 ابريل 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38430 - 16  

تاريخ االيداع : 12  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد مسطير بن خليفة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان اغرداي ".

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت بابود مزارع ايت سليمان.

مساحته : 01 هـ 12 آ 31س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ايت بوراس حدو ؛

جنوبا : ايت بوراس مينة ، ايت بوراس لكبيرة ؛

 شرقا : الطريق ؛

غربا : الشعبة  ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 من ربيع االول 1441 ) 13نوفمبر 2019 ؛

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 من شوال 1438 ) 16 يوليو 2017( ؛

موافق   1441 االخر  ربيع  من   27 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم 

24 ديسمبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 14 ابريل 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38431 - 16  

تاريخ االيداع : 12  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد مسطير بن خليفة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان بوغرضاين ".

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت بابود مزارع ايت سليمان.

مساحته : 01 هـ 10 آ 00س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري عدد 10301/16 ؛

جنوبا : ورثة ايت بوراس خطاب ، القسطالي باعلي ؛

 شرقا : الطريق ؛

غربا : ورثة اخللف احمد ، الرسم العقاري 11498/16  ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.
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اصل امللك : 
موافق   1441 االخر  ربيع  من   21 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

28 ديسمبر 2019 ؛
رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 من جمادى االخرة 1438 موافق 

12 مارس 2017 ؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 14 ابريل 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38432 - 16  
تاريخ االيداع : 13  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : علي تاشفني بن بوعزة .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ايت بنزباير ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ايت بنزباير ".
نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بنزباير.
مساحته : 20 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : الرسم العقاري 19820/16 ، بومجان نور الدين ، بنزباير بوعزة ؛

جنوبا : ورثة نحال حلسن ؛
 شرقا : اوعلي فاطمة ؛

غربا : الطريق  ؛ 
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 من صفر 1438 ) 15 نوفمبر 2016( ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 23/01/2020 عدد 02/2020/ م ت ؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 14 ابريل 2020 الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 38433 - 16  
تاريخ االيداع : 13  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : الطيبي حكماوي بن الكبير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة 991 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بقعة 991 ".
نوعه : ارض بها بناية ذات طابق سفلي وطابق اول .

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفرح 1 بقعة 991.
مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : خلليفي محمد ؛

جنوبا : الطريق ؛
 شرقا : بوطيب ميمونة ؛

غربا : احيزون ادريس  ؛ 
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 8 صفر 1441 موافق 7 اكتوبر 2019 ؛

- صورة طبق االصل بشهادة ادارية مؤرخة 18/06/2019 عدد 18 م ت /1 ؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 14 ابريل 2020 الساعة 

الثانية بعد الزوال.
احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

       عزالدين شاكر

محافظة خريبكة

مطلب رقم53041 - 18 

تاريخ اإليداع: 30 يناير2020.

طالب التحفيظ : السيد :أحمد العماري بن بنداود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حلريشية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ملك العماري 1 «.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة وادي زم ، حي العماريني.

مساحته: 04آر 40س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: العماري مصطفى ؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري 9231/ت؛

غربـا: العماري عبد القادر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 شوال 1386موافق 23 يناير 1967.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 03 ذي القعدة 1421 موافق 

28 يناير 2001.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 شوال 1395 موافق 17 أكتوبر 1975.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 01 ابريل 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53042 - 18 

تاريخ اإليداع:30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد أحمد العماري بن بنداود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حلريشية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك العماري 2«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: مدينة وادي زم ،حي العماريني.

مساحته: 07آر31س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: العماري العربي؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 03 ذي القعدة 1421 موافق 

28 يناير 2001.
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 شوال 1386 موافق 23 يناير 1967.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 شوال 1395 موافق 17 أكتوبر 1975.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 01 ابريل 2020 على 

الساعة: h 10 صباحا.

مطلب رقم 53043 - 18 

تاريخ اإليداع:31 يناير2020.

طالب التحفيظ :السيد : عبد الرحيم شرفادي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » إلياس«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة حطان حي السعادة.

مساحته: 80س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: طالب التحفيظ؛

شرقـا: شرفادي عبد الرحيم؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا:الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 رجب 1440 موافق 12 مارس2019.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 اغسطس 1991.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 31 مارس 2020 على 

الساعة:h 11 30 صباحا.

مطلب رقم 53044 - 18 

تاريخ اإليداع:31 يناير2020.

طالبو التحفيظ :السادة والسيدات :

1(فاطمة حافظ بنت اسماعيل بنسبـة06/48

2(بوعبيد رشيدي بن نفيكة بنسبـة14/48 

3(ليلى رشيدي بنت نفيكة بنسبـة 07/48

4(هشام رشيدي بن نفيكة بنسبـة 14/48

5( حسناء رشيدي بنت نفيكة بنسبـة 07/48

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الرمل«.

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

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار العمامرة.

مساحته: 02هـ 13آر 84س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مطلب التحفيظ 28855/18، الطريق؛

شرقـا: رشيدي احلاج حمد، احلسناوي احلاج بوعزة؛ 

جنوبـا: الطريق ؛

غربـا: احلسنابي احلاج بوعزة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 جمادى1441 موافق13 يناير 2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 01 ابريل 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53045 - 18 
تاريخ اإليداع:31 يناير2020.

طالب التحفيظ : السيد : محمد الهينوني بن البشير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » احلمري«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: مدينة وادي زم، جماعة بني سمير دوارأوالد السالوي.
مساحته: 01هـ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: احلاج امللودي بن احلفيان؛

شرقـا: ورثة صالح بن احلفيان؛ 
جنوبـا: عبد القادر بن ادحيدح ؛

غربـا: محمد بن عزوز.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 شوال 1433 موافق 04 سبتمبر2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ربيع األول 1422 ) 11 يونيو 2001(.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 جمادى الثانية 1397 ) 11 يونيو 1977(.

على  ابريل2020  يوم02  املؤقت:  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53046 - 18 
تاريخ اإليداع: 31 يناير2020.

طالب التحفيظ :السيد : محمد كريت بن بوعبيد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار كريت«.
نوعــه: دار للسكنى من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.
موقعـه: مدينة وادي زم ، جتزئة احلاج امبارك املصلى القدمية.

مساحته: 01آر10س تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: عزوزي فاميليا؛
شرقـا: احملمدي قدور؛ 

جنوبـا: عبد السالم حرشاوي؛
غربـا: قناة مائية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك : عقد شراء عرفي مؤرخ في 18 اغسطس 1982.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 ابريل 2020 على 
الساعة:h 11 30 صباحا.

مطلب رقم 53047 - 18 
تاريخ اإليداع:03 فبراير2020.

طالبو التحفيظ :السادة والسيدات:
1(محمد حمراوي بن صالح بنسبـة 1308/11199
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2(طامو نوبة بنت احلسن بنسبـة 1028/11199
3(رشيدة حمراوي بنت صالح بنسبـة 654/11199

4(عبد الرحمان حمراوي بن صالح بنسبـة 1308/11199
5(عبد اهلل حمراوي بن صالح بنسبـة 1308/11199

6(املصطفى حمراوي بن صالح بنسبـة1308/11199
7(جمال الدين حمراوي بن صالح بنسبـة1308/11199

8(دنيا حمراوي بنت يوسف بنسبـة173/11199
9(يحيى حمراوي بن يوسف بنسبـة346/11199

10(محمد حمراوي بن يوسف بنسبـة346/11199
11(كبور حمراوي بن محمد بنسبـة1408/11199
12(زهرة حمراوي بنت محمد بنسبـة704/11199

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

نوعــه: ارض فالحية.
موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار أوالد أسعد.

مساحته: 01هـ 11آر 99س تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري36796/18؛
شرقـا: الطريق؛ 
جنوبـا: الطريق؛

غربـا: سهيل الكبير.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 ربيع األول 1431 ) فاحت مارس 2010.(

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 شوال 1432 ) 21 سبتمبر 2011.(
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 ذو القعدة 1432 ) 29 سبتمبر 2011.(
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 جمادى األولى1434 ) 26 مارس 2013(.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ذي القعدة 1438 ) 15 اغسطس 2017.(

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ذي القعدة 1439) 24 يوليو 2018.(
موافق   1434 احلجة  ذو   09 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

15 أكتوبر 2013.
- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت رمضان 1434 ) 10 يوليو 2013.(
- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1417 ) 09 يناير 1997(.
- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 ربيع األول 1440 موافق 26 نوفمبر2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 فبراير 2020 على 
الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53048 - 18
تاريخ اإليداع:04 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ :السادة والسيدات:
1(الزهرة املالكي بنت عبد السالم بنسبـة 11/88
2( حفيظة موفيد بنت املصطفى بنسبـة 07/88

3(احلاج موفيد بن املصطفى بنسبـة 14/88
4(عزالدين موفيد بن املصطفى بنسبـة 14/88

5(نادية موفيد بنت املصطفى بنسبـة 07/88
6(زاهيرة موفيد بنت املصطفى بنسبـة 07/88

7(توفيق موفيد بن املصطفى بنسبـة 14/88

8(الشرقاوي موفيد بن املصطفى بنسبـة 14/88

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حيط بوزيان«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »حيط بوزيان«.

نوعــه: ارض فالحية.

بن  اسعيد  ايت  دوار  اكواوش  أوالد  جماعة  اجلعد،  أبي  دائرة  موقعـه: 

علي.

مساحته: 5آر 14س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: عبد الرحيم موفيد بن احلاج قدور؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا:الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 18 موافق   1408 صفر   13 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  نسخة   -

أكتوبر 1987.

 15 موافق   1440 شعبان   09 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

ابريل2019.

 9 موافق   1440 رمضان  في03  مؤرخ  عدلي  اصالح  رسم  نسخة   -

مايو2019. 

مطلب رقم 53049 - 18

تاريخ اإليداع: 04 فبراير2020.

طالب التحفيظ :السادة والسيدات :

(الزهرة املالكي بنت عبد السالم بنسبـة 11/88

2( حفيظة موفيد بنت املصطفى بنسبـة 07/88

3(احلاج موفيد بن املصطفى بنسبـة 14/88

4(عزالدين موفيد بن املصطفى بنسبـة 14/88

5(نادية موفيد بنت املصطفى بنسبـة 07/88

6(زاهيرة موفيد بنت املصطفى بنسبـة 07/88

7(توفيق موفيد بن املصطفى بنسبـة 14/88

8(الشرقاوي موفيد بن املصطفى بنسبـة 14/88

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » فدان الدار«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد، جماعة أوالد اكواوش دوار آيت سعيد بن علي.

مساحته: 39آر 37س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة الصالح بن السايح مفيد؛

شرقـا: بوزكري موفيد بن احلاج قدور؛ 

جنوبـا: عبد الرحيم موفيد بن احلاج قدور؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 18 موافق   1408 صفر   13 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  نسخة   -

أكتوبر 1987.
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 15 موافق   1440 شعبان   09 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

ابريل2019.

 9 موافق   1440 رمضان  في03  مؤرخ  عدلي  اصالح  رسم  نسخة   -

مايو2019. 

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

الساعة: h 10 صباحا.

مطلب رقم 53050 - 18

تاريخ اإليداع:04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ :السادة والسيدات:

1(حفيظة خمريش بنت حمادي بنسبـة 01/08

2(ربيعة موفيد بنت عبد الرحيم بنسبـة 01/08

3(فاطمة موفيد بنت عبد الرحيم بنسبـة 01/08

4(مليكة موفيد بنت عبد الرحيم بنسبـة 01/08

5(محمد موفيد بن عبد الرحيم بنسبـة 02/08

6( عادل موفيد بن عبد الرحيم بنسبـة 02/08

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »فدان الدار«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد، جماعة أوالد أكواوش آيت سعيد بن علي.

مساحته: 49آر 34س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة مصطفى موفيد؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: الكبير موفيد؛

غربـا: ورثة الصالح بن السايح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 18 1408موافق  صفر   13 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  نسخة   -

أكتوبر 1987.

األول 1441 موافق 08  ربيع   10 اراثة عدلي مؤرخ في  - نسخة رسم 

نوفمبر 2019.

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

الساعة: h 11 صباحا.

مطلب رقم 53051 - 18

تاريخ اإليداع:05 فبراير2020.

طالب التحفيظ :السيد : العوني محمد بن غزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »فدان العصام«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » فدان العصام«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد، جماعة أوالد اكواوش دوارالكرارمة.

مساحته: 34آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: الرسم العقاري65634/18؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري 86612/18 ؛
غربـا: حتديد االداري رقم 359.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

1434موافق23  احلجة  17ذو  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -
أكتوبر 2013.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 جمادى األولى 1435 موافق 
21 مارس 2014.

- تصريح عرفي مصادق عليه بتاريخ 04 فبراير 2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 06 ابريل 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53052 - 18
تاريخ اإليداع:05 فبراير2020.

طالب التحفيظ :السيد : حميد عفيف بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »عني البيضة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »عني البيضة«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة البراكسة دوار الزكاكمة.
مساحته: 47آر55س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: احلاجي املعطي بن الكبير؛

شرقـا: الطريق؛ 
جنوبـا: قاسمي بوعزة بن محمد؛

غربـا: واد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 27 موافق   1428 األول  ربيع  مؤرخ في23  - نسخة رسم شراء عدلي 

يوليو1997.
 30 موافق   1439 احلجة  ذي   18 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

اغسطس2018.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 06 ابريل2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53053 - 18
تاريخ اإليداع: 06 فبراير2020.

طالب التحفيظ :السادة :
1(ولد حلركية محمد بن املعطي بنسبـة 1/3
2(ولد حلركية امحمد بن املعطي بنسبـة 1/3

3(ولد حلركية عبد السالم بن املعطي بنسبـة1/3
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حمرية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »حمرية «.
نوعــه: ارض فالحية بها سكن واسطبالت وأشجار الزيتون.
موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف دوار أوالد زغيدة.

مساحته: 03هـ 82آر61س تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: مشبوح امليلودي؛
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شرقـا: كياللي بوعزة؛ 

جنوبـا: مطلبا التحفيظ 33177/18، 2741/18؛

غربـا: نظال الشافي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13شوال1422 موافق29 ديسمبر2001.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 صفر 1434 موافق 03 يناير 2013.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 صفر 1435 موافق 31 ديسمبر 2013.

 18 موافق   1437 األولى  جمادى   09 في  مؤخ  عدلي  شراء  رسم   -

فبراير2016.

 11 موافق   1432 احلجة  ذي   14 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -

نوفمبر2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 07 ابريل 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53054 - 18

تاريخ اإليداع: 06 فبراير2020.

طالب التحفيظ : السيد :الشرقي هاشم بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » احلرش«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » أرض الشرقي«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار الشيخ اعلي.

مساحته: 01 آرتقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: مطلبي التحفيظ 22899/18، 29450/18؛

غربـا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق21   1397 شعبان   03 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -

يوليو1977.

- نسخة عقد بيع عرفي مؤرخ في 24 ابريل 1999.

- عقد بيع عقارعرفي مؤرخ في 06 سبتمبر 2019.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 ديسمبر1999.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 07 ابريل 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53055 - 18

تاريخ اإليداع: 06 فبراير2020.

طالب التحفيظ :السيدة :حضرية فاطمة بنت الطاهر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » ملك الطاهر«.

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

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة وادي زم حي دار الضوء.

مساحته: 40آر28س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: ورثة حضرية بوعزة؛

شرقـا: الزنقة؛ 
جنوبـا: الرسمني العقاريني 12560/18، 16047/18؛

غربـا: الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
موافق18   1399 األولى  جمادى   10 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -

ابريل 1979.
- تصريح والتزام عرفي مصادق عليه بتاريخ 31 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 08 ابريل 2020 على 
الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53056 - 18
تاريخ اإليداع: 07 فبراير2020.

طالب التحفيظ : السيد:عبد اجمليد صاخي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » ملك عبد اجمليد«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك عبد اجمليد «.
نوعــه: ارض فالحية بها بئر.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد غامن.
مساحته: 20 آر تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الطريق؛

شرقـا: فضالوي الكبيرة؛ 
جنوبـا: فضالوي الكبيرة؛

غربـا:املنعي املعطي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 12 موافق   1435 شوال   15 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

اغسطس 2014.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 صفر1440 موافق 17 أكتوبر 2018.

 22 موافق   1416 الثاني  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -
سبتمبر1995. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 08 ابريل 2020 على 
الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53057 - 18
تاريخ اإليداع: 07 فبراير2020.

طالب التحفيظ :السيد:محمد الهداج بن لكرد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » دار الطويف«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »دار الطويف«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الفقراء دوار السالملة.
مساحته: 02هـ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: ورثة محمد بن أحمد؛

شرقـا: ورثة محمد بن الصغير؛ 
جنوبـا: العربي بن املعطي؛

غربـا: ورثة عائشة بنت احلاج العربي.



عدد 1103 - 24 جمادى االخرة 1441 )19 فبراير 2020(1278

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 رجب 1413موافق18 يناير 1993.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1435 موافق 24 أكتوبر2014.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 محرم 1440 موافق 04 أكتوبر 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 07 ابريل 2020 على 
الساعة:h 11 30 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » أرض احلمري« 
مطلب التحفيظ رقم 6133 - 18  الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 4221 
املؤرخة في 22 سبتمبر 1993.  

مسطرة  فإن  فبراير2020،   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو » أرض احلمري« مطلب التحفيظ رقم 6133 - 18  
الكائن بدائرة وادي زم، جماعة املعادنة دوار اوالد أعلي، تتابع في إسم 
السيد محمد الدريصي بن بنداود مبساحــة قدرها  01 هـ 25 آ 20 س 

الناجتة عن التصميم العقاري . 
املذكور  للمطلب  تأييـــــدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 
 16 موافق   1441 الثاني  ربيع   19 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  ماعدا 

ديسمبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » الكاملي« 
مطلب التحفيظ رقم 38729 - 18  الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1006 املؤرخة في 11 أبريل 2018.
مسطرة  فإن  فبراير2020،   06 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعــو » الكاملي« مطلب التحفيظ رقم 38729 - 18  
الكائن مدينة وادي زم زنقة املكرط، تتابـع في اسم طالبة التحفيظ 

األصلية مبساحة قدرها 1آر87س الناجتة عن التصميم العقاري .
وكذا    املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 
رسم عدلي بتحقيق مساحة مؤرخ في 05 ربيع األول 1416 موافق 03 

اغسطس1995.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » بدرة« 
مطلب التحفيظ رقم 39281 - 18  الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1061 املؤرخة في01 مايو 2019.  
مسطرة  فإن  فبراير2020،   05 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعــــــو »بدرة« مطلب التحفيظ رقم 39281 - 18  
اعلي،  الشيخ  أوالد  دوار  عبدون  أوالد  جماعة  خريبكة  بدائرة  الكائن 
تتابع في إسم طالبة التحفيظ األصليـة مبساحــة قدرها  01 هـ 26 
آر08س الناجتة عن التصميم العقاري . و ذلك مبقتضى العقود املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
   

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى »احليرش« 
مطلب التحفيظ رقم 39040 - 18 الذي ادرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1040
املؤرخة في 05 ديسمبر2018.

مسطرة  فإن  فبراير2020،   10 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
 18  -  39040 رقم  التحفيظ  مطلب  احليرش«   « املدعو  امللك  حتفيظ 
الكائن مبدينة بوجنيبة حي السالم ،تتابـع في اسم طالب التحفيظ 

وذلك  العقاري  التصميم  عن  الناجتة  87س  قدرها  مبساحة  األصليني 
مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة
    عبد الكرمي بوسيف 

محافظة تطوان

مطلب رقم 56124 - 19 
تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : بطيبي محمد بن عبد الكرمي بنسبـة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بطيبي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بطيبي". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل وطابقني علويني . 

، فم زنقة  ، حي كويلما  ، اجلماعة احلضرية لتطوان  : تطوان  موقعه 
احملنش. 

مساحته 64 س تقريبا. 
حدوده : شماال: ورثة عبد السالم بن كريش 

شرقا: سالم أبشري 
جنوبا: الطريق 

غربا: مفضل عكيف 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 أغسطس 1979 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26 ابريل 1980 . شهادة إدارية بتاريخ 

30أكتوبر 2019
شهادة إدارية تتعلق باملطابقة بتاريخ 30يناير 2020 . 

ابريل 2020 على الساعة 10  املؤقت 6  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56125 - 19 
تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : بن الناس عبد الواحد بن املفضل بنسبـة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك بن الناس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بن الناس". 
مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: بني 
حزمار مدشر التلول. 

مساحته 2 آ 6 س تقريبا. 
حدوده : شماال: الرسم العقاري رقم 25224 / 19 و طالب التحفيظ 

شرقا: امللك البحري 
جنوبا: عبد اإلله الريودي و الرسم العقاري رقم 57610 / 19 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20نونبر 2012 . 
شهادة إدارية تتعلق بتصحيح املساحة بتاريخ فاحت يناير 2019 . 

شهادة إدارية بتاريخ 28 نونبر 2019
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نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 29يناير 2020 . 
ابريل 2020 على الساعة 11  املؤقت 6  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56126 - 19 
تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : الطويل عبد الواحد بن الهاشمي بنسبـة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الطويل ".

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

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : سمسة. 
مساحته 1 آ 36 س تقريبا. 

حدوده : شماال: عبد السالم الطويل 
شرقا: الطريق 

جنوبا: مصطفى الوهابي 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 

4 سبتمبر 2014
االصل  2016 صورة طبق  16فبراير  بتاريخ  بيع  رسم عدلي موضوعه 

لرسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 14ديسمبر 2016.
نسخة من رسم واحد عدلي بتاريخ 7 يناير 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه مطابقة اإلسم بتاريخ 7 يناير 2020. 
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 7 يناير 2020 . 

ابريل 2020 على الساعة 11  املؤقت 7  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
و00 دقيقة.

مطلب رقم 56127 - 19 
تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : الطويل محمد بن الهاشمي بنسبـة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رحمة ".

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

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: سمسة. 
مساحته 1 آ تقريبا. 

حدوده : شماال: الطريق 
شرقا: الطريق 

جنوبا: عبد السالم الطويل 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 

4 سبتمبر 2014
االصل  2016 صورة طبق  16فبراير  بتاريخ  بيع  رسم عدلي موضوعه 

لرسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 14ديسمبر 2016.
صورة طبق األصل لنسخة من رسم واحد عدلي بتاريخ 7 يناير 2020 . 
صورة طبق األصل لنسخة من رسم عدلي موضوعه مطابقة اإلسم 

بتاريخ 7 يناير 2020 . 

إراثة بتاريخ 7  صورة طبق األصل لنسخة من رسم عدلي موضوعه 
يناير 2020 . 

ابريل 2020 على الساعة 11  املؤقت 7  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56128 - 19 
تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : بوشتى بن محمد املعطي بنسبـة 1 / 2. عبد اإلله 
بن عبد اهلل البوزيدي بنسبـة 1 / 2. 

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

مشتمالته: أرض عارية . 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 

احلرشية. 
مساحته 2 آ تقريبا. 

حدوده : شماال: الطريق 
شرقا: الزهرة الشاعر 

جنوبا: محمد حجاج و الساقية 
غربا: العياشي حجاج 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21يونيو 2017

شهادة إدارية بتاريخ 28نونبر 2019
نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23يناير 2020 . 

ابريل 2020 على الساعة 12  املؤقت 7  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56129 - 19 
تاريخ اإليداع 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : شيش فاطمة بنت عبد السالم بنسبـة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فطيمة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فطيمة". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: الكداوي 
العليا.

مساحته 3 آ 18 س تقريبا. 
حدوده : شماال: اميان شيش 

شرقا: زهير دودوح و الرسم العقاري رقم 85028 / 19 
جنوبا: الرسم العقاري رقم 85398 / 19 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :  - نسخة من رسم واحد بتاريخ 07 نوفمبر 2019.
- رسم اختصاص عدلي بتاريخ 05 نوفمبر 2019.

- نسخة من رسم مخارجة عدلية بتاريخ 26 نوفمبر 2019.
- نسخة من رسم مقاسمة عدلية مضمنة بتاريخ 04 نوفمبر 2019.

- نسخة من رسم إراثة عدلية بتاريخ 30 أكتوبر 2018.
- شهادة إدارية مؤرخة في 23 ديسمبر 2019.. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 ابريل 2020 على الساعة 09 
و30 دقيقة.

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بتطوان
           يونس أومالح



عدد 1103 - 24 جمادى االخرة 1441 )19 فبراير 2020(1280

محافظة تازة

مطلب رقم 21148 - 21

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020

طالب التحفيظ : احلسن الدحماني ابن أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملوحا" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "متلوحا" 

نوعه : أرض فالحية. 

ايت سغروشن  بزمالن جماعة  قيادة  تاهلة  دائرة  تازة  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو : متلحا.

مساحته : 5 هــ 00 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة سالوي يامنة.

شرقا : البدروي حسني بن حمادي، ورثة محمد ابن حمادي.

جنوبا : سالوي حدو.

غربا : ورثة حمو بن احلسني.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 مارس 2017.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 مارس 2017

اتفاق عرفي مؤرخ في 04 سبتمبر 1990

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 21149 - 21

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020

طالب التحفيظ : عزيز الصوف بن بلحاج 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حوض عمر ومسعود" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حوض عمر ومسعود" 

نوعه : أرض فالحية سقوية بها 80 شجرة من الزيتون وبها بنايات. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة بوحلو جماعة بوشفاعة احملل 

املدعو : حوض عمر ومسعود.

مساحته : 25 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بودو حمو.

شرقا : احملرم.

جنوبا : طريق.

غربا : الركيبة.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

عقد شراء عرفي في محرر 27 سبتمبر 2009.

عقد بيع عرفي محرر في 21 يناير 2009.

نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يونيو 1997.

نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 07 يناير 1964.

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21150 - 21

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020

طالب التحفيظ : ادريس حمدون بن سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بلوطة جمعة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بلوطة جمعة".

نوعه : أرض فالحية.

جماعة  الغربية  وراين  بني  قيادة  تاهلة  دائرة  تازة  اقليم   : موقعه 

الصميعة احملل املدعو : بلوطة جمعة.

مساحته : 04 ار 72 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عتيق أحمد.

شرقا : عتيق أحمد.

جنوبا : املبروكي سي احلسن.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يونيو 1991.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21151 - 21

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020

طالب التحفيظ : محسن حماني بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املصلى".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املصلى".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : اقليم تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة احملل املدعو : دوار أوالد بوعزة. 

مساحته : 22 ار 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الصغير فريدة.

شرقا : محمد اعبود وعالل اعبود.

جنوبا : فاطمة اعبود ومرزوقة اعبود.

غربا : الرسم العقاري رقم 45488 - 21.

احلقوق العينية : ال شيء



1281 عدد 1103 - 24 جمادى االخرة 1441 )19 فبراير 2020(

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 اغسطس 2018.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2018.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2018.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2018.

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 21152 - 21

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020

طالب التحفيظ : نور الدين التويتي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حي األمل".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حي األمل".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي األمل.

مساحته : 07 ار 39 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : يحياوي محمد.

شرقا : مجاهد الطيب.

جنوبا : مجاهد عمر.

غربا : ورثة مجاهد فاطمة بنت عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2019.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2014.

على   2020 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعةالعاشرة صباحا .

مطلب رقم 21156 - 21

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املصلى".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني احلجر ايضا 2".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة قيادة وجماعة بني فراسن احملل املدعو : دوار البطمة.

مساحته : 10 ار 16 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اليزوغ عبد اهلل.

شرقا : يزوغ عبد اهلل

جنوبا : يزوغ محمد.

غربا : الساقية والطريق.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة.

على   2020 ابريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 21157 - 21

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني برية".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة قيادة وجماعة بني فراسن دوار البطمة.

مساحته : 26 ار 24 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مجاهد عبد السالم، طريق.

شرقا : اطليح محمد.

جنوبا : اطليح محمد.

غربا : البرنيسي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة.

على   2020 ابريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 21158 - 21

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرجة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرجة".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة قيادة وجماعة بني فراسن احملل املدعو : دوار البطحة.

مساحته : 34 ار 21 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ادريس ملنيحي ومحند العلوي وطليح محند.

شرقا : األحباس.

جنوبا : يزوغ أحمد.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة.

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .
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مطلب رقم 21159 - 21

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "باب عمار".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "باب عمار".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة قيادة وجماعة بني فراسن احملل املدعو : دوار البطمة.

مساحته : 20 ار 98 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بزوغ عبد السالم وبزوغ احلسن.

شرقا : بزوغ احلسن.

جنوبا : بزوغ احلسن.

غربا : األحباس.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة.

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 21160 - 21

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني قايد الغالم".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني قايد الغالم".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة قيادة وجماعة امسيلة احملل املدعو : دوار اجلبل ملر.

مساحته : 54 ار 81 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : العمري عبد السالم.

شرقا : الطريق والعمري عبد السالم.

جنوبا : ورثة العمري علي ولشهب أحمد .

غربا : السليماني عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة.

على   2020 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 21161 - 21

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املليلح".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املليلح".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة قيادة وجماعة امسيلة احملل املدعو : دوار اجلبل حلمر.

مساحته : 37 ار 65 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة اعراب حمود.

شرقا : السحيتي عبد اهلل.

جنوبا : الواد والطريق وورثة بوجمعة احلوشي.

غربا : الطريق واحمد بن الكحل.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة.

على   2020 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 21162 - 21

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني قايد".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة جماعة امسيلة احملل املدعو : دوار اجلبل حلمر.

مساحته : 38 ار 35 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عمر الرحالي واليوسفي محمد .

شرقا : ورثة عمر الرحالي واليوسفي محمد.

جنوبا : ورثة احلموشي محمد.

غربا : ورثة بوجرى علي.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة.

على   2020 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة صباحا.

مطلب رقم 21163 - 21

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني احلجر ايضا".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني احلجر ايضا ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة قيادة وجماعة بني فراسن احملل املدعو : دوار البطمة.

مساحته : 23 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق وصالح محمد، عبد الرحيم.
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شرقا : يزوغ اليزيد.

جنوبا : يزوغ اليزيد.

غربا : يزوغ اليزيد وجمعيلي علي.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة.

على   2020 ابريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 21164 - 21

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني احلجر".

نوعه : أرض فالحية.

دوار   : املدعو  احملل  فراسن  بني  وجماعة  قيادة  تازة  اقليم   : موقعه 

البطحاء حلمر.

مساحته : 30 ار 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : صالح الهالل .

شرقا : الشعوري محمد.

جنوبا : صالح الهالل.

غربا : الشعوري سعيد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة.

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21165 - 21

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبد العزيز اليدون.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ساحل القصب".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ساحل القصب".

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول وقبو وأشجار زيتون.

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل قيادة وجماعة غياتة الغربية احملل 

املدعو : ساحل القصب.

مساحته : 04 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : أحمد بن اجلياللي .

شرقا : الطريق الرئيسية.

جنوبا : حسن جلبان والبقال عبد الرزاق.

غربا : الهواري محمد واخللفي اجلياللي.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ابريل 1993 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2018.

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21166 - 21

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالب التحفيظ : محمد عوام بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حي الفتح تاهلة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "خديجة".

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول .

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي الفتح.

مساحته : 01 ار 51 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة.

شرقا : زنقة.

جنوبا : زنقة.

غربا : حفيظ غروجي.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

عقد بيع عرفي مؤرخ في 04 ديسمبر 2009

رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 03 ماي 1989.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 محرم 1410.

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 2008.

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2006. 

على   2020 ابريل   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21167 - 21

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالب التحفيظ : عبد العيز حلمي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عرسة بن حدو".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عرسة حلمي عبد العزيز".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

احملل  امسيلة  حد  وجماعة  قيادة  تاينست  دائرة  تازة  اقليم   : موقعه 

املدعو : دوار سيدي حداد.

مساحته : 14 ار 39 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ملزكر امحمد .

شرقا : ملزكر امحمد.
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جنوبا : مسلك وعمر احلالفي وبيدادة أحمد.

غربا : املنصوري عالل، بيدادة أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يناير 2020

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 يناير 2020.

على   2020 ابريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21168 - 21

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020

طالبو التحفيظ :

1 - خليل زريق بن احمد.

2 - نورالدين زريق بن احمد.

3 - سفيان زريق بن احمد. على الشياع فيما بينهم حسب 2/4 لألول 

و ¼ لكل واحد من الثاني و الثالث

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ادويز حي احلية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اإلخوة زريق " 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي التقدم.

مساحته : 11 ار 08 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الغباري جمال.

جنوبا : الغباري جمال.

غربا : ابرغوز طارق.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2015.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ابريل 2015

على   2020 ابريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 20169 - 21

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020

طالبو التحفيظ :

1 - عبد العزيز الساخي بن ميمون.

2 - املصطفى الساخي بن ميمون.

3 - احلسن الساخي بن ميمون.

4 - علي الساخي بن ميمون.

5 - رقية الساخي بنت ميمون.

6 - فاطمة الساخي بنت ميمون.

7 - محجوبة الساخي بنت ميمون.

8 - خديجة الساخي بنت ميمون. على الشياع فيما بينهم بحسب : 

2/12 لكل ذكر و 1/12 لكل أنثى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جتاو " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جتاو " 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تاهلة قيادة بوزمالن جماعة ايت سغروشن 

احملل املدعو : مركز بوزمالن.

مساحته : 1 هـ 45 ار 35 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : قشبول أحمد، أحجري عمر، الوافي حلسن.

شرقا : حمنيش محمد بن محمد.

جنوبا : حمنيش محمد بن محمد.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2019.

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 21170 - 21

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020

طالبو التحفيظ :

1 - عبد العزيز الساخي بن ميمون.

2 - املصطفى الساخي بن ميمون.

3 - احلسن الساخي بن ميمون.

4 - علي الساخي بن ميمون.

5 - رقية الساخي بنت ميمون.

6 - فاطمة الساخي بنت ميمون.

7 - محجوبة الساخي بنت ميمون.

8 - خديجة الساخي بنت ميمون. على الشياع فيما بينهم بحسب : 

2/12 لكل ذكر و 1/12 لكل أنثى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " هوتة البير" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هوتة البير " 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تاهلة جماعة ايت سغروشن 

مساحته : 3 ه 01 ار 40 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حمنيش محمد بن محمد.

شرقا : أقصرور عمر.

جنوبا : القج عائشة.
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غربا : حمنيش بن أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2019.

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21171 - 21

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020

طالبو التحفيظ :

1 - عبد العزيز الساخي بن ميمون.

 2 - املصطفى الساخي بن ميمون.

3 - احلسن الساخي بن ميمون.

4 - علي الساخي بن ميمون.

5 - رقية الساخي بنت ميمون.

6 - فاطمة الساخي بنت ميمون.

7 - محجوبة الساخي بنت ميمون.

8 - خديجة الساخي بنت ميمون. على الشياع فيما بحسب : 2/12 

لكل ذكر و 1/12 لكل أنثى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرجع" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرجع" 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تاهلة قيادة بوزمالن جماعة ايت سغروشن 

احملل املدعو : مركز ايت سغروشن. 

مساحته : 62 ار78 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : صبار محمد.

شرقا : حمنيش عالل.

جنوبا : بالري عبد السالم.

غربا : حمنيش بن أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2019

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 21172 - 21

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020

طالب التحفيظ : أحمد الشاوي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " افريوين" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الشاوي " 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة اكنول جماعة اجدير احملل املدعو : عني احلمرا. 

مساحته : 8 ار85 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد أخزان.

شرقا : عبد السالم واعمر ومحمد أخزان .

جنوبا : ورثة محمد تهراست.

غربا : محمودي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 مارس 2019.

ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 06 مارس 2019.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2005.

على   2020 ابريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21173 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالب التحفيظ : هموش عبد اجلليل بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سوطة فوق املنجورة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سوطة فوق املنجورة " 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة.

مساحته : 12 ار 27 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد اهلل قادة.

شرقا : . عبد اهلل قادة، فالح عتيقة.

جنوبا : فالح عتيقة.

غربا : ممر عمومي.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2019.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2018.

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21174 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالب التحفيظ : هموش عبد اجلليل بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكدية1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكدية1 " 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة دوار ازريب.
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مساحته : 8 ار 70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : علي فالح وورثة امحمد قادة.

شرقا : ورثة امحمد قادة وكوارة ارقية.

جنوبا : شوراق حلسن وورثة فالح محمد ولد علي.

غربا : شوراق حلسن وعلي فالح.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 يناير 2018.

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2019.

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 21175 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالب التحفيظ : هموش عبد اجلليل بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية ازريرب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية ازريرب " 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة دوار ازريب.

مساحته : 13 ار 92 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : كوارة مسعودة وفالح عبد الرحمان.

شرقا : . كوارة مسعودة وورثة قادة حلسن.

جنوبا : كوارة كنزة وورثة قادة حلسن.

غربا : فالح عبد الرحمان وكوارة كنزة.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2019.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2018

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية الثانية عشرة و النصف زواال.

مطلب رقم 21176 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالب التحفيظ : هموش عبد اجلليل بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ازريرب 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ازريرب 1" 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة دوار ازريب.

مساحته : 08 ار 67 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : محمد حوماني.

جنوبا : عبد اهلل حوماني.

غربا : محمد حوماني.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2019.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2018.

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21177 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالب التحفيظ : هموش عبد اجلليل بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية2 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية2"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة دوار ازريب

مساحته : 05 ار 69 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة فالح عبد السالم الصغير.

شرقا : ورثة قادة حلسن وممر عمومي.

جنوبا : ورثة فالح عبد السالم الصغير.

غربا : ورثة محمد كوارة وورثة عبد السالم الصغير.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2019.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2018

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21178 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالب التحفيظ : هموش عبد اجلليل بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ازريرب1 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ازريرب1 " 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة دوار ازريب.

مساحته : 9 ار 33 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : أحمد قادة والشعبة.
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شرقا : الشعبة وعلي الفالح.

جنوبا : علي فالح وورثة أحمد قادة.

غربا : ورثة أحمد قادة.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2019.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2018.

على   2020 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21179 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالب التحفيظ : هموش عبد اجلليل بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ازريرب2 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ازريرب2 " 

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة دوار ازريب.

مساحته : 4 ار 46 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشعبة، ساقية قدمية.

شرقا : ساقية قدمية.

جنوبا : ورثة احمد قادة، وورثة فاطمة عاللو.

غربا : وورثة فاطمة عاللو.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2019.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2018

على   2020 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 21180 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالب التحفيظ : جنمة الهبوز بنت أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احميمش " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امين " 

نوعه : 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة و جماعة بني فراسن احملل املدعو : احميمش.

مساحته : 1 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اخملتوم زهرة.

شرقا : طريق.

جنوبا : اخملتوم عبد اهلل.

غربا : اخملتوم محمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ابريل 2017.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 1996.

على   2020 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21181 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - فاطمة الشكوتي بنت عالل. 

2 - طارق احلميدي بن احمد.

3 - عبد الكرمي احلميدي بن احمد. 

4 - خالد احلميدي بن احمد.

5 - عماد احلميدي بن احمد.

6 - سناء احلميدي بنت احمد.

بحسب  بينهم  فيما  الشياع  على  احمد.  بنت  احلميدي  خولة   -  7

10/80 لألولى و 14/80 لكل واحد من الثاني و الثالث و الرابع و اخلامس 

و07/80 لكل واحدة السادسة من السابعة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سطح وساحل الزيتون" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سطح وساحل الزيتون" 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون ومنزل غير تام البناء ونصف بئر.

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة احملل املدعو : دوار املقتلة.

مساحته : 79 ار 82 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 26544 - 21، لشقر حدهوم.

شرقا : واد، الرسم العقاري عدد 26544 - 21.

جنوبا : الرسم العقاري 14376 - 21، شكراد محمدين.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 9019 - 21.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.

ملحق برسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020.

على   2020 ابريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " البركة" 

مطلب رقم : 20513 - 21. الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1054 املؤرخة فـي : 13 مارس 2019.

مسطرة  فإن   2020 فبراير   04 في  محرر  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا، باملساحة التي أظهرها 

التصميم العقاري وهي 4 ار 51 س، بدال من 4 ار 00 س املصرح بها عند 

إيداع مطلب التحفيظ، وذلك بناء على احلجج املودعة سابقا.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " مزيان 1"

مطلب رقم : 20552 - 21. الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1055 املؤرخة فـي : 13 مارس 2019، 

واإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1085

املؤرخة في 16 اكتوبر 2019.

مسطرة  فإن   2020 فبراير   04 في  محرر  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدات : 

1 -فاطمة مزيان بنت محمد بنسبة 3/19. 

2 - هدى البشاري بنت حماد بنسبة 4/19.

3 - زينب البشاري بنت حماد بنسبة 4/19.

4 - ناصرة البشاري بنت حماد بنسبة 4/19.

احلجج  على  بناء  وذلك   .4/19 بنسبة  حماد  بنت  البشاري  مرمي   -  5

املودعة سابقا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "مزيان" 

مطلب رقم : 20553 - 21. الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1055 املؤرخة فـي : 20 مارس 2019، 

واإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1083

املؤرخة في 02 اكتوبر 2019.

مسطرة  فإن   2020 فبراير   04 في  محرر  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

1 -فاطمة مزيان بنت محمد بنسبة 3/19.

2 - هدى البشاري بنت حماد بنسبة 4/19.

3 - زينب البشاري بنت حماد بنسبة 4/19.

4 - ناصرة البشاري بنت حماد بنسبة 4/19.

احلجج  على  بناء  وذلك   .4/19 بنسبة  حماد  بنت  البشاري  مرمي   -  5

املودعة سابقا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "حمام املاشية" 

مطلب رقم : 5365 - 21. الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 117 املؤرخة فـي : 28 مارس 2001.

مسطرة  فإن   2020 فبراير   06 في  محرر  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا، باملساحة التي أظهرها 

التصميم العقاري وهي 93 ار 20 س، بدال من 74 ار املصرح بها عند 

إيداع مطلب التحفيظ، وذلك بناء على احلجج املودعة سابقا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "أزمورن" 

مطلب رقم : 12965 - 21. الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 750 املؤرخة فـي : 15 ماي 2013.

مبقتضى مطلب اصالحي محرر في 06 فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املذكور تتابع من اآلن فصاعدا، مجزئة على الشكل التالي : 

1 - في إسم السيد علي فرطاس بالنسبة لقطعتني أرضيتني حتمالن 

العقاري  التصميم  من   2 رقم  املعلم  و   1 رقم  املعلم  التوالي  على 

مساحتهما اإلجمالية 4 ار 12 س ، وذلك بناء على : 

نسخة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في : 21 ديسمبر 2011 

و رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 21 ديسمبر 2011 

و حكم إبتدائي رقم 05 مؤرخ في : 22 فبراير 2018 ملف حتفيظ رقم : 50/16.

2 - بالنسبة ملا تبقى من امللك في إسم طالب التحفيظ األصلي.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

بنعمارة عبد الرحيم     

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 111262 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عماري أحمد ابن مبارك بن الطاهر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الزاك 2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الزاك 2 " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة الغياث، دوار الهواورة 

مساحته : 48 آر 76 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : التاقي عباس 

شرقا : شكدالي ابراهيم – وبحتار اسماعيل 

جنوبا : شكدالي ابراهيم 

غربا : شكدالي ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 ديسمبر 2019 

على   2020 ابريل   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا. 

مطلب رقم 111263 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عماري أحمد ابن مبارك بن الطاهر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الزاك 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الزاك 1 " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة الغياث، دوار الهواورة 

مساحته : 40 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : لوطفي محمد 

شرقا : شكدالي ابراهيم 
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جنوبا : شكدالي ابراهيم- ومحمد لطفي 

غربا : شكدالي ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 ديسمبر 2019 

على   2020 ابريل   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 111264 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عماري أحمد ابن مبارك بن الطاهر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد ارميلية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد ارميلية" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة الغياث، دوار الهواورة 

مساحته : 02 هك 26 آر 26 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة بويرة منهم عبد الرحيم 

شرقا : ورثة لبخيخات- ومحيب عباس 

جنوبا : ورثة ابويرة منهم عبد الرحيم 

غربا : ورثة لبخيخات- ولطفي ميلود 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 ديسمبر 2019 

على   2020 ابريل   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111265 - 23 

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : هرمو احلسن ابن محمد بن بلعيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد لكرم" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد لكرم " 

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة اوالد سلمان ، دوار الشراكة 

مساحته : 13 آر 77 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : اجملاز 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 67440 - 23

غربا : مطلب التحفيظ عدد 67117 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 22 اغسطس 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2018 

- ملحق عقد عدلي مؤرخ في 28 يناير 2020 

على   2020 ابريل   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال

.

مطلب رقم 111266 - 23 

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : شتيوي أحمد ابن عمر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرمل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرمل " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار العوينة 

مساحته : 01 هك 28 آر 75 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عالل سباح- ومسلك عمومي 

شرقا : 

جنوبا : امحمد شتيوي- وورثة عبد الرحمان اللونبي- وورثة ميلود البركاوي 

غربا : امحمد ابن الركراكي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 يونيو 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 سبتمبر 2019 

على   2020 أبريل   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111267 - 23 

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : شتيوي أحمد ابن عمر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان العسري 2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان العسري 2 " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار العوينة 

مساحته : 01 هك 99 آر 90 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4605 - 23 
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شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 4605 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 يونيو 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 سبتمبر 2019 

على   2020 ابريل   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا .

مطلب رقم 111268 - 23 

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : شتيوي أحمد ابن عمر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان العسري 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان العسري 1 " 

خط  ويخترقه  كهربائي  وعمود  وأشجار  بنايات  فالحيةبها  أرض   : نوعـه 

كهربائي 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار العوينة 

مساحته : 03 هك 41 آر 32 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4605 - 23 

شرقا : الرسم العقاري عدد 4605 - 23 

جنوبا : امحمد ابن كبور – وامحمد ابن عالل 

غربا : امحمد بن عالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 يونيو 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 سبتمبر 2019 

على   2020 ابريل   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111269 - 23 

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : شتيوي أحمد ابن عمر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان العسري 3" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان العسري 3 " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار العوينة 

مساحته : 37 آر 94 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4605 - 23 

شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : امحمد ابن كبور 

غربا : 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 يونيو 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 سبتمبر 2019 

على   2020 ابريل   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 111270 - 23 

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : احميش احملفوظ ابن غامن بن حسن 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك احميش محفوظ" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك احميش محفوظ" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اليوسفية، طريق بن جرير، حي االمل، دار مبارك اخللفي ، الرقم 20 

مساحته : 05 آر 76 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجلوهري محمد 

شرقا : اجلوهري محمد 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2012 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2015 

- وكالة عرفية مؤرخة في 18 ماي 2012 

- شهادة ادارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2019 

على   2020 ابريل   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111271 - 23 

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 235" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 235 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، حي عقبة بن نافع ، دوار البورات 

مساحته : 19 آر 65 س تقريبا 
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حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : الطريق 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 11 اكتوبر 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2018 

على   2020 ابريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال .

مطلب رقم 111272 - 23 

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 236" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 236 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، حي عقبة بن نافع ، دوار البورات 

مساحته : 80 آر 46 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : الطريق 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 11 اكتوبر 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2018 

على   2020 ابريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال .

مطلب رقم 111273 - 23 

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 237" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 237 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، حي عقبة بن نافع ، دوار البورات 

مساحته : 24 آر 95 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 11 اكتوبر 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2018 

على   2020 ابريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال

مطلب رقم 111274 - 23 
تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : القيرع عبد الكبير ابن حلسن بن الركراكي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الوجلة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الولبجة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة ملعاشات، قيادة الصويرية، دوار احلميدشات 

مساحته : 44 آر 48 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة لصفر منهم عبد اللطيف 

شرقا : مروان عبد الوهاب 

جنوبا : ورثة حمار منهم خدوج 

غربا : بصور عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 1999 

- رسم معاوضة عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2000 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2002 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2011 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2010 

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 ابريل 2017 

على   2020 ابريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي 

شكيب حيمود     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131123 - 24
تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالبتا التحفيظ : 

الطلعي وسيمة بنت علي بنسبة1/2

الطلعي كرمية بنت علي بنسبة 1/2
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الطلعي".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي .

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " حي مرموشة زنقة1".

مساحته : 43 سنتيار

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : الشارع ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13441 - 24؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم تسليم في احلظ عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم93 

صحيفة 382 عدد243 بتاريخ 27 سبتمبر 2013

 102 رقم  العقارية  األمالك  احلظ عدلي مضمن بسجل  رسم تسليم في 

صحيفة 342 عدد 379 بتاريخ 23 سبتمبر 2014

رسم تسليم في احلظ عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 93 

صحيفة 408 عدد 263 بتاريخ 27 سبتمبر 2013

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بكناش التركات 

رقم 03 صحيفة 447 عدد 37 بتاريخ 02 اكتوبر 2012 

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مضمن بسجل التركات رقم 35 

صحيفة 464 عدد 340 بتاريخ 19 فبراير 2013 

رسم إصالح إراتة عدلي مضمن بسجل باقي الوتائق رقم 47 صحيفة 97 

عدد 99 بتاريخ 13 ابريل 2011 

 213 إراتة عدلي مضمن بكناش التركات والوصايا رقم 32 صحيفة  رسم 

عدد 216 بتاريخ 29 مارس 2011 

األمالك  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  مراضاة  قسمة  لرسم  صورة 

رقم 29 صحيفة 162 عدد 107 بتاريخ 17 سبتمبر 1998 

االمالك  بسجل  مضمن  عدلي  الشياع  في  احلظ  عن  تنازل  رسم 

العقارية رقم 119 صحيفة 262 عدد 232 بتاريخ 02 سبتمبر 2016

 423 63 صفحة  رقم  العقارية  رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك 

عدد 394 بتاريخ 21 سبتمبر 2007

عقد وكالة عرفي ثابت التاريخ في 28 يونيو 2012

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 26 اغسطس 2013 

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 29 يناير 2014

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 15 اغسطس 2016

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 04 اغسطس 2017. 

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

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 131125 - 24

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : نوال بنت محمد البوحلفاوي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البوحلفاوي ".

نوعـه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح . 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " البروج األحمر"

مساحته : 01 اَر 

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : حسن بنحمو وحميدو اليحياوي ؛

جنوبا : ورثة عمر اليحياوي ؛

غربا : مولود اليحياوي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 121 صحيفة 146 

عدد 109 بتاريخ 07 اكتوبر 2016.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 18 اغسطس 2016

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 119 صحيفة 276 

عدد245 بتاريخ 06 سبتمبر 2016

صورة مطابقة لألصل من رسم إثبات املوت وعدة الورثة عدلي أصلها 

مضمن بسجل التركات رقم 44 صحيفة 043 عدد 034 بتاريخ 

16 سبتمبر 2015

صورة مطابقة لألصل من رسم شراء أصله مضمن بدفتر األمالك رقم 73 

صحيفة 448 عدد 592 بتاريخ 19 مارس 1978.

شهادة إدارية عدد 4648 مؤرخة في 10 نوفمبر 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131126 - 24

تاريخ اإليداع : 6 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد بن يحيى بن عمر.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن يحيى 2 ".

نوعـه : . أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل ، جماعة اَيت يوسف وعلي، 

احملل املدعو : ابياض.

مساحته : 03 آر29 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد11510-24، ساقية ؛

شماال : مسلك ؛ 

جنوبا : أزرقان محمد؛

غربا : يحياوي أحمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 107 53 صحيفة  رقم  الوتائق  بسجل  عدلي مضمن  امللكية  ثبوت  رسم 

عدد 106 بتاريخ 20 نوفمبر 2012 

شهادة إدارية مؤرخة في 04 سبتمبر 2014. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.
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مطلب رقم 131127 - 24

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : نعيمة سهيل بنت شعيب

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سهيل ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : " تيفارت

مساحته : 01 اَر 93 سنتيار

حدوده : 

شرقا : ورثة املهدي؛

شماال : الطريق ؛

جنوبا : ورثة طهنطشا ؛

غربا : سميرة حدوش ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 87 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  اثبات  رسم 

صحيفة 243 عدد 224 بتاريخ 23 نوفمبر 2018.

صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 13 يناير 2020

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 90-25 مؤرخة في 14 يناير 2020 

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131128 - 24

تاريخ اإليداع : 11فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : سميرة الفياللي بنت علي 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مروة".

نوعـه : أرض عارية .

موقعه : مدينة احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ايت يوسف وعلي، 

احملل املدعو : " تفراست".

مساحته : 93 سنتيار

حدوده : 

شرقا : طريق؛

شماال : طريق ؛ 

جنوبا : عبد العزيز سماري؛

غربا : محمد احلاجي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 143 صحيفة 493 

عدد 450 بتاريخ 31 ديسمبر 2019

صورة طبق األصل لنسخة من رسم ملكية عدلي أصلها مؤرخ في 

27 ابريل 2011.

صورة طبق األصل لرسم قسمة رضائية عدلي أصلها مضمن بسجل 

األمالك العقارية رقم 118 صحيفة 186 عدد 159 بتاريخ 19 ماي 2016.

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 14 ديسمبر 2015.

باقي  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  إصالحي  ملحق  لرسم  صورة 

الوثائق رقم 71 صحيفة 162 عدد 125 بتاريخ 03 ماي 2016.

صورة طبق األصل عقد لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 

03 ديسمبر 2015.

شهادة إدارية مؤرخة بتاريخ 10 فبراير 2020.

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

الساعة 00 : 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان     

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10087 - 25

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد احلكيم ابراضي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دراعو " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وفاء".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت احملل املدعو اوالد يوسف .

مساحته : 50 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 11678/س، عني ام غضيفة؛

شرقا : عائشة بن عالل، الدريسية بنت عالل؛ 

جنوبا : ورثة الغالية بنت عائشة؛

غربا : املسلك .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 111 عدد 298 في 16 يونيو 2014؛

2 -رسم شراء عدلي مضمن بكناش 164 عدد في 18 أبريل 2019؛

3 - رسم استدراك عدلي مضمن بكناش 120 عدد 06 في 05 فبراير 2020؛

رسم استدراك عدلي مضمن بكناش 110 عدد 187 في 09 ماي 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 110 عدد 392 في 24 يونيو 2014؛

رسم وكالة عدلي مضمن بكناش 110 عدد 149 في 24 أبريل 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 11 سبتمبر 2011؛

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.
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مطلب رقم 10088 - 25

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد عليلي بن حليسني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد احلوض " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احلوض ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالع احملل املدعو اوالد اجلياللي.

مساحته : 01 هـ 66 آ 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : جمال الدين االدريسي الزهرة، حمومي اجلياللي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : بوشعيب الذهبي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 66922/س.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 135 عدد 271 في 16 نوفمبر 2016؛

2 - رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 110 عدد 325 في 25 أكتوبر 2009؛

3 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 138 عدد 75 في 22 ديسمبر 2016؛

4 -رسم شراء عدلي مضمن بكناش 168 عدد 308 في 21 نوفمبر 2019؛

5 -استدراك لرسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 118 عدد في 

29 يناير 2020؛

6 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 55 عدد 222 

في 11 ماي 2016؛

7 -صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 84 عدد 372 

في 20 أبريل 2016؛

8 - رسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 140 عدد 151 في 08 مارس 2017؛

صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 111 عدد661 في 

03 نوفمبر 2009؛

شهادة إدارية مؤرخة في 08 ديسمبر 2016؛

نسخة لشهادة إدارية مؤرخة في 11 نوفمبر 2016؛

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10089 - 25

تاريخ االيداع : 11 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد ابن عودة احمد بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البركة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : بنسليمان 

مساحته : 01 هـ 07 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شارع سيدي الغزواني ؛

شرقا : القسيوي محمد ؛

جنوبا : ممر

غربا : احلاج عروب .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 156 عدد 307 في 19 نوفمبر 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 17 ماي 2018؛

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بالد عبو بوغابة " 

مطلب رقم : 3013 - 25

الذي أدرج االعالن عن حتديد باجلريدة الرسمية رقم : 2576

املؤرخة في 14 ابريل 2004

مسطرة  فان   2020 فبراير   07 فـي  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  امللك املسمى" بالد عبو بوغابة " موضوع مطلب  حتفيظ 

دوار  الشراط  جماعة  بنسليمان  باقليم  الكائن   25  -  3013  : رقم 

العكبان تتابع من االن فصاعدا في اسم السادة : 

الطيبي املسكاوي بن محمد بنسبة 4304/24000

فاطنة املسكاوي بنت محمد بنسبة 2152/24000

عبد القادر املسكاوي بن محمد بنسبة 4304/24000

عبد الرزاق املسكاوي بن محمد بنسبة 1256/24000

فاطمة الزهراء املسكاوي بنت محمد بنسبة 700/24000

بدر املسكاوي بن محمد بنسبة 1400/24000

اميان املسكاوي بنت محمد بنسبة 700/24000

فاطنة مسكني بن محمد بنسبة 2152/24000

رقية مسكني بنت محمد بنسبة 2152/24000

فاطنة بنت احمد بنسبة 2152/24000

املرضي السالمية بنت جلول بنسبة 538/24000

خديجة املسكاوي بنت محمد بنسبة 2190/24000

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

- رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 35 عدد 33 بتاريخ 05 يناير 2001.

- حكم ابتدائي رقم : 43/08 ملف رقم 124/2005 بتاريخ 14 ابريل 2008

- شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 02 ديسمبر 2016.

احملافظعلى األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    
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محافظة احملمدية

مطلب رقم 3790 - 26

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020

طالب التحفيظ : نبيل كالف بن محماد

بصفته طالب التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : "قصبة احملمدية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نبيل "

نوعه : ارض بها بناية من طابق ارضي

موقعه : عمالة احملمدية ، القصبة

مساحته : 35 سنتيار

حدوده : 

شماال : الزنقة رقم 22

جنوبا : الزنقة رقم 24

شرقا : غنو بنت اخمد

غربا : الرسم العقاري 29581 - 26

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

 15 االمالك  218 كناش  305 ص  - نسخة لرسم شراء عدلي عدد   1

بتاريخ 19 مارس 1976

 92 211 كناش االمالك  206 ص  2 - نسخة لرسم وكالة عدلي عدد 

بتاريخ 18 ابريل 1973

3 - نسحة لرسم اراثة عدلي عدد 26 كناش التركات عدد 24 بتاريخ 

12 ابريل 2010

 28 األمالك  370 كناش  295 ص  - نسخة لرسم شراء عدلي عدد   4

بتاريخ 13 يونيو 2011 

5 - رسم احلاق و اصالح عدلي عدد 150 كناش اخملتلفة عدد 103 بتاريخ 

28 فبراير 2019

 105 عدد  اخملتلفة  كناش   240 عدد  عدلي  اصالحي  ملحق  رسم   -  6

بتاريخ 09 يوليو 2019

7 - رسم شراء عدلي عدلي عدد 288 كناش األمالك 67 بتاريخ 

05 فبراير 2019

8 - وكالة عرفية مصادق عليها بالقنصلية العامة للملكة املغربية 

بليل بتاريخ 12 ديسمبر 2018 حتت رقم 5003/5004

9 - رسم اشهاد باملوافقة على الشراء عدلي محرر بالقنصلية العامة 

للملكة املغربية أنفيرس مضمن بالسجل رقم 39 حتت عدد 576 ص 

201 بتاريخ 21 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 ابريل 2020 على 

الساعة 09 و 30د صباحا

مطلب رقم 3791 - 26

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل بوشاطر بن محمد

بصفته طالب التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : "مرس حميدة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرس احلاج "

نوعه : ارض فالحية بها بناية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى بن علي دوار امغارات

مساحته : 38 ار 74 سنتيار

حدوده : 

شماال : ورثة الوزاع بن اجلياللي

جنوبا : طريق غير معبدة

شرقا : الرسم العقاري 11013/د- الرسم العقاري 15353 - 25

غربا : طريق غير معبدة

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 141 كناش االمالك 169 بتاريخ 28 نوفمبر 2019

9 - شهادة ادارية عدد 10/م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة سيدي موسى 

بن علي بتاريخ 30 اغسطس 2019

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

الساعة 09 و 30د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41376 - 27

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : عشور السيبة بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك السيبة"

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابقني .

موقعه : مدينة خنيفرة ،املكان املدعو : حي الفتح .

مساحته : 49 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : امحمد الكي ؛

غربا : حموني خالد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد280 مؤرخ في 17 اكتوبر 2016 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 377 مؤرخ في 30 ابريل 2007 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 02 مؤرخة في 06 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة .
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مطلب رقم 41377 - 27

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2020. 

طالبة التحفيظ : خدوج ايت خيري بنت محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك خدوج"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املدعو : حي املسيرة السفلى .

مساحته : 03 ار 15 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : موالي احمد ؛

شرقا : مينة بنت محمد ؛

جنوبا : ادريس بن عبد العظيم ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم عدلي عدد1842 مؤرخ في 29 ابريل 2002 ؛ 

2 - رسم شراء عدلي عدد407 مؤرخ في 15 نوفمبر 1982 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 30 مؤرخة في 28 يناير 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41378 - 27

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : محمد احلجاوي بن محمد وعمر. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك محمد احلجاوي"

نوعه : ارض عارية .

موالي  جماعة  و  ملحقة   ، اكلموس  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

بوعزة ، املكان املدعو : حي النجاح .

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : نادية الزكاني ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : فاطمة بن عزوز .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد مخارجة عدلي عدد453 مؤرخ في 06 نوفمبر 2013 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 23 مؤرخ في 07 يناير 2013 ؛

3 - عقد شراء عدلي عدد247 مؤرخ في 07 نوفمبر 1983 ؛

4 - شهادة ادارية عدد 01 مؤرخة في 07 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07ابريل 2020 على 

الساعة الثانية عشرة والنصف.

مطلب رقم 41379 - 27

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2020. 

طالبة التحفيظ : فاضمة بن عزوز بنت بوعزة. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك فاضمة بن عزوز"

نوعه : ارض عارية .

موالي  جماعة  و  ملحقة   ، اكلموس  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

بوعزة ، املكان املدعو : حي النجاح .

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : نادية الزكاني ؛

شرقا محمد احلجاوي ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : عمر باحلاج .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد مخارجة عدلي عدد453 مؤرخ في 06 نوفمبر 2013 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 23 مؤرخ في 07 يناير 2013 ؛

3 - عقد شراء عدلي عدد247 مؤرخ في 07 نوفمبر 1983 ؛

4 - شهادة ادارية عدد 02 مؤرخة في 07 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07ابريل 2020 على 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41380 - 27

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - وحطي محمد اناصر؛

2 - وحطي محمد بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وحطي"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي الفتح زنقة 23 رقم 36.

مساحته : 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد اجلندي ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : تواب صالح ؛

غربا : امهروق بوي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم عدلي عدد 1166 مؤرخ في 08 ماي 1995 ؛

2 - رسم ملكية عدد 2489 مؤرخ في 02 يوليو 1991.

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

الساعة التاسعة .
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مطلب رقم 41381 - 27

تاريخ االيداع 11 فبراير 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - سعدية وعرا بنت محمد ؛

2 - احلسني اوشن بن ملود . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك سعدية"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املدعو : حي الفتح .

مساحته : 53 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : مولود اباجي ؛

غربا : امهروق بوعزة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم عدلي عدد 598 مؤرخ في 18 اكتوبر 2007 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 416 مؤرخ في 25 اغسطس 2005؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 2864 مؤرخ في 25 يونيو 1992 ؛

4 - رسم ملكية عدد 740 مؤرخ في 06 مارس 1991.

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

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41382 - 27

تاريخ االيداع : 11 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : عبد الواحد كور بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زينب"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي به مقهى وطابق اول به دار للسكن.

موقعه : مدينة خنيفرة ، املدعو : حي املسيرة السفلى .

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : ورثة احلسني بن قدور ؛

جنوبا : محمد مرابط ؛

غربا : محمد انتيفي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم عدلي عدد 1953 مؤرخ في 11 اكتوبر 2000 . 

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

الساعة العاشرة .

مطلب رقم 41383 - 27

تاريخ االيداع : 12 فبراير 2020 . 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( .

االسم الدي يعرف به امللك : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض الزيار "

نوعه : ارض بها بنايات .

املكان   ، اكلموس  و ملحقة وجماعة  دائرة   ، اقليم خنيفرة   : موقعه 

املدعو : دوار الزيار.

مساحته : 14 آ 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ساحة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي( ؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخ في 

04 فبراير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14 ابريل 2020 على 

الساعة احلادية والنصف.

مطلب رقم 41384 - 27

تاريخ االيداع : 12 فبراير 2020 . 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( .

االسم الدي يعرف به امللك : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة الزيار "

نوعه : ارض بها بنايات .

املكان   ، اكلموس  و ملحقة وجماعة  دائرة   ، اقليم خنيفرة   : موقعه 

املدعو : دوار الزيار 

مساحته : 12 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي( ؛

شرقا : املقبرة ) ملك حبسي( ؛

جنوبا : املقبرة ) ملك حبسي( ؛

غربا : الطريق) ملك عمومي(.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخ في 

04 فبراير 2020..

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14 ابريل 2020 على 

الساعة احلادية عشر والنصف. 

مطلب رقم 41385 - 27

تاريخ االيداع : 12 فبراير 2020. 

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1 - حوسى احلامي بن مسعود بنسبة 14/40 ؛
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2 - انباركة هراس بنت احلبيب بنسبة 05/40 ؛

3 - فاطمة احلامي بن مسعود بنسبة 07/40 ؛

4 - اصفية احلامي بن مسعود بنسبة 07/40 ؛

5 - السعدية احلامي بن مسعود بنسبة 07/40 ؛

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلامي"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة لهري ، املكان املدعو : مزكوشن، 

دوار امهروق .

مساحته : 05 هـ 36 ار08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حلسن بن حمو ، ورثة حمو احلسني ؛

شرقا : اوالد حمو احلسن ؛

جنوبا : موحند اوبناصر ؛

غربا : الطريق) ملك عمومي(.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم عدلي عدد 1299 مؤرخ في 31 سبتمبر 1998 ؛

2 - رسم اراثة وفريضة عدد 168 مؤرخ في 31 اكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف.

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " عني هرو " 

ذي مطلب رقم 29437 - 27 الذي أدرج االعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1018 املؤرخة في 04 يوليو 2018. 

مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 11 فبراير2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " عني هرو " ذي مطلـب رقم 29437 - 27 الكائن باقليم 

ايت  مزارع   : املدعو  احملل  اسحاق  ايت  جماعة  القباب  دائرة   ، خنيفرة 

عثمان اردودن، تتابع من االن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ 

باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري و هي : 03هـ 69 ار 36 س 

عوضا عن تلك املصرح بها و ذلك زيادة على العقود املوعة و كذا : 

- رسم شراء عدلي عدد 450/89 مؤرخ في09 اغسطس 1989.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50417 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  07  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد اغنو ميشال جان بنت بول. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : فيال زاكورة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : فيال زاكورة. 

من سفلي  وبناية   ، جزء  في  من سفلي  بناية  بها  ارض   : امللك  نـوع 

وطابق علوي في اجلزء االخر و مسبح و حديقة ؛

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، احملل املدعو : امزرو.

مسـاحتـه : 09 ار 20  س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الطريق الرئيسية رقم 17 .

جـنـوبا : رسم عقاري 45913 - 28 .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : عقد بيع عرفي مثبت االمضاء بتاريخ 29 اكتوبر 1998 

- نسخة من احصاء متروك مؤرخ في 25 ماي 1998 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 09 يونيو 2006

- نسخة من رسم قسمة عدلي مؤرخ في 24 يوليو 1996 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 06 فبراير 1998 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ابريل 1985 ؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 18 فبراير 2002 

- موافقة على البيع مصحح االمضاء في 18 فبراير 2002 

- تصريح باحلالة املدنية مؤرخة في 27 نوفمبر 2019 

- رسم موقعي

عملية حتديده ستقع يوم :  07  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقـم 50418 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  07  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : اماحليون 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : اماحليون 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 60 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة سالم بن الفاطمي .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : االوقاف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  07  ابريل 2020 على الساعة : الواحدة زواال.
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مطلب رقـم 50419 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  07  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تصغرين.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تصغرين. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 02 ار 60  س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : جنان سي امحمد .

شـرقـا : منصور علي بن املدني .

جـنـوبا : ورثة علي بن الطاهر .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 ابريل    07  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50420 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  07  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تني الشيخ علي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تني الشيخ علي. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 01 ار 20  س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت قاسي .

شـرقـا : موحا اوموح نايت حلسن .

جـنـوبا : باها اوحمو .

غـربـا : باها اوحمو .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  ابريل    07  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50421 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  07  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : اسرير نوفال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : اسرير نوفال. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 03 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ولد عيشى اوعبي .

شـرقـا : ممر عمومي و مصرف .

جـنـوبا : محمد و احمد نايت كروم .

غـربـا : ايت بن عزوان .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

العاشرة   : الساعة  2020 على  ابريل    07  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50422 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  07  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تيغروطني وين هرو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تيغروطني وين هرو. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 02 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : ايت منصور .

جـنـوبا : احمد بن ايدير .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  07  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50423 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  07  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تني حسو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تني حسو. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.
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مسـاحتـه : 16 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : ورثة اوباسو بوجليل .

غـربـا : ايت منصور .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  07  ابريل 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50424 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  07  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تني او عبد السالم 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تني او عبد السالم 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 05 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : احمد بن القرشي .

شـرقـا : ممر عمومي و مصرف .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 ابريل    07  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50425 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  07  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تني او عبد السالم 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تني او عبد السالم 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 02 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : احمد بن القرشي .

شـرقـا : احمد بن القرشي .

جـنـوبا : ايت علي اوحمو .

غـربـا : ايت حماد بومليا .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 ابريل    07  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50426 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  07  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : وين هرو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : وين هرو. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 01 ار 20  س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : بومليل .

شـرقـا : بومليل .

جـنـوبا : عدي اوباسو .

غـربـا : محمد بن باحلو .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

الثالثة   : الساعة  على   2020 ابريل    07  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50427 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  07  فبراير 2020.

محدودة  شركة   - يوسف  بن  قصر  فندق  شركة   : التحفيظ  طالبة 

املسؤولية - ممثلة في شخص مسيرها السيد ايت موحى ويشو-. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : قصر بن يوسف.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : قصر بن يوسف. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، احملل املدعو : تاجدة.

مسـاحتـه : 01 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : شركة فندق قصر بن يوسف .
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جـنـوبا : بن حمو احمد .

غـربـا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 اغسطس 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 يوليو 2017 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2016 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2011 

- شهادة ادارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2019 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يوليو 2002 

- رسم موقعي؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  ابريل    07  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50428 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  10  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : اكر نفال 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : اكر نفال 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 18 ار 20  س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : ابيت يحيى .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  ابريل    08  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50429 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  10  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : ام راعي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : ام راعي. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 06 ار 10 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : االوقاف .

شـرقـا : محمد بن يعيش .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : تريشت احماد .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

العاشرة   : الساعة  2020 على  ابريل    08  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50430 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  10  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تبحرين.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تبحرين. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 19 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : االوقاف .

جـنـوبا : االوقاف و العربي السواقي .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  08  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50431 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  10  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : موساليما 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : موساليما 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 38 ار تـقـريـبـا.
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حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : االوقاف .

جـنـوبا : االوقاف .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  08  ابريل 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50432 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  10  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : موساليما 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : موساليما 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  زولي،  بني  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 42 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : االوقاف و الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  08  ابريل 2020 على الساعة : الواحدة و 

النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50433 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  10  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : امزرو اقبلي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : امزرو اقبلي. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 06 ار 10 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : املصرف و اقبلي .

غـربـا : الطالب الصديق .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  ابريل    08  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50434 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  10  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : امي ناغالل.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : امي ناغالل. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 01 ار20  س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : موحى او قدور .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

العاشرة   : الساعة  2020 على  ابريل    08  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50435 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  10  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تاغاللت منزرو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تاغاللت منزرو. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 02 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : ايت داني حدو .



1303 عدد 1103 - 24 جمادى االخرة 1441 )19 فبراير 2020(

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  08  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50436 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  10  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : امزرو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : امزرو. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 05 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : عدي اومحمد .

شـرقـا : عدي وباسو .

جـنـوبا : احمد نايت حلسن .

غـربـا : املصرف و ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  08  ابريل 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50437 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  10  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : متزروت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : متزروت. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 01 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت احمد نايت حلسن .

شـرقـا : ايت عبد اهلل ازملاض .

جـنـوبا : مزوار ابراهيم .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  08  ابريل 2020 على الساعة : الواحدة و 

النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50438 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  10  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : مام عال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : مام عال. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة متزموط، احملل املدعو : توغزى.

مسـاحتـه : 03 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : بن عزوان املداني .

جـنـوبا : باها و عدي و حلسن نايت الغندور .

غـربـا : باها و عدي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 ابريل    08  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50439 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  11  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تبوغرارت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تبوغرارت. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة بوزروال، احملل املدعو : الزركان.

مسـاحتـه : 02ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ملك باعدي اسعيد .

شـرقـا : ملك باعدي اسعيد .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : ملك اوشلح .
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احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 05 اكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  ابريل 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50440 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  11  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : االرباط.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : االرباط. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة بوزروال، احملل املدعو : الزركان.

مسـاحتـه : 02ار50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ملك ايت حموشي .

شـرقـا : ملك ايت حموشي .

جـنـوبا : ملك ايت حموشي .

غـربـا : ملك ايت حموشي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 05 اكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50441 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  11  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : فدان جديد.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : فدان جديد. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة بوزروال، احملل املدعو : الزركان.

مسـاحتـه : 07ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ملك حماد اوبركة .

شـرقـا : ملك امليلودي .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : حلسن اوحماد باجا .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 05 اكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50442 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  11  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : ابحير 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : ابحير 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة بوزروال، احملل املدعو : الزركان.

مسـاحتـه : 04ار95 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : اسعيد اوموح .

جـنـوبا : ايت فاطنة عال .

غـربـا : ايت فاطنة عال .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 05 اكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  ابريل 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50443 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  11  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : ابحير موالي عبد الرحيم.

عبد  موالي  ابحير   : للملك  التحفيظ  طـالب  أعطاه  الـذي  اإلسم 

الرحيم. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة بوزروال، احملل املدعو : الزركان.

مسـاحتـه : 65ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : ايت احلاري احفيظ .

جـنـوبا : ملك اوشلح .
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غـربـا : ملك اوشلح .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 05 اكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  ابريل 2020 على الساعة : الواحدة و 

النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50444 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  11  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : ابحير 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : ابحير 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة بوزروال، احملل املدعو : الزركان.

مسـاحتـه : 30ار50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : عثمان بن احلاج .

جـنـوبا : محمد با صتوك .

غـربـا : ممر عمومي و ايت احلاج علي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 05 اكتوبر 2017 ؛

و  الثانية   : الساعة  2020 على  ابريل    09  : يوم  عملية حتديده ستقع 

النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50445 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  11  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تسمريت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تسمريت. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  متزموط،  جماعة  أكدز،  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

توغزى.

مسـاحتـه : 01ار20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : حوسى نايت عدي .

شـرقـا : محمد ايت بوكر .

جـنـوبا : االوقاف .

غـربـا : محمد ايت موحا ازكماد .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  ابريل 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50446 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  11  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : ام الصفصاف.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : ام الصفصاف. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  متزموط،  جماعة  أكدز،  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

توغزى.

مسـاحتـه : 03ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : زينب محمد ايت عيسى .

شـرقـا : ايت يوسف .

جـنـوبا : محمد بن حمو نايت عمرو .

غـربـا : املصرف و ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50447 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  11  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تني داو اكدمي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تني داو اكدمي. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  متزموط،  جماعة  أكدز،  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

توغزى.

مسـاحتـه : 70سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.
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مطلب رقـم 50448 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  11  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : ام الرمان.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : ام الرمان. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  متزموط،  جماعة  أكدز،  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

توغزى.

مسـاحتـه : 34 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت بوعرة و ايت خا يوسف .

شـرقـا : ايت بوعزى .

جـنـوبا : ايت عبد اهلل .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  ابريل 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50449 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  11  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : اد خشاان.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : اد خشاان. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  متزموط،  جماعة  أكدز،  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

توغزى.

مسـاحتـه : 03ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت خا يوسف .

شـرقـا : الطريق .

جـنـوبا : ايت حلسن و ايت عمرو .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  ابريل 2020 على الساعة : الواحدة و 

النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50450 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  12  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : بوكرين.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : بوكرين. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة بوزروال، احملل املدعو : الزركان.

مسـاحتـه : 12ار58 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : ممر عمومي .

ملك  و  اخلسواني  وملك  و شمامو  ملك حمو  و  عمومي  ممر   : غـربـا 

األوقاف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 05 اكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  ابريل 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50451 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  12  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : بو الزيتون.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : بو الزيتون. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة بوزروال، احملل املدعو : الزركان.

مسـاحتـه : 14ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : ملك اهموش زايد باجا .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 05 اكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50452 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  12  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : ماوتو اومرمي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : ماوتو اومرمي. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة بوزروال، احملل املدعو : الزركان.

مسـاحتـه : 05ار40 س تـقـريـبـا.
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حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : ملك اهموش .

جـنـوبا : ملك اهموش .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 05 اكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50453 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  12  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : بحيرة العش.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : بحيرة العش. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة بوزروال، احملل املدعو : الزركان.

مسـاحتـه : 06ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : ملك بن املدني البوناني .

جـنـوبا : ملك ايت ملقدم .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 05 اكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  ابريل 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50454 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  12  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : اغرغر التمون.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : اغرغر التمون. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة بوزروال، احملل املدعو : الزركان.

مسـاحتـه : 27ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ملك اهموش .

شـرقـا : املصرف و ممر عمومي .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : ملك باسو ايت الباز و ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 05 اكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  ابريل 2020 على الساعة : الواحدة و 

النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50455 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  12  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : اخليج 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : اخليج 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة اوالد يحيى لكراير، احملل املدعو 

: اوالد مساعد.

مسـاحتـه : 06ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : ورثة احلاج املدني .

جـنـوبا : املقدمي احلاج احمد بن املدني .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 20 ماي 2013 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  ابريل 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50456 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  12  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : بقعة بن سالم.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : بقعة بن سالم. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة اوالد يحيى لكراير، احملل املدعو 

: اوالد مساعد.

مسـاحتـه : 01ار20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الفاللي علي بن قدور .

شـرقـا : مجرى املاء .
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جـنـوبا : العمراني محمد بن املداني .

غـربـا : بقعة اوالد ملوك .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 20 ماي 2013 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50457 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  12  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تورتيت داو متصريت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تورتيت داو متصريت. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  متزموط،  جماعة  أكدز،  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

توغزى.

مسـاحتـه : 03ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : تودة حلسن .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50458 - 28

تـاريــخ اإليـداع :  12  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حالـيا : تني ايت حدو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تني ايت حدو. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

 : املدعو  احملل  متزموط،  جماعة  أكدز،  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

توغزى.

مسـاحتـه : 12ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة علي اوحسو .

شـرقـا : ايت منصور .

جـنـوبا : ايت خا احمد .

غـربـا : احمد بن عبد اهلل و ايت علي وبراهيم .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 08 يوليو 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  10  ابريل 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 35971 - 30 

تاريخ اإليـداع : 11 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ : السادة و السيدات : 

1 - احمد موقيت بن محمد بن احلاج ادريس ؛

2 - ادريس موقيت بن محمد بن احلاج ادريس ؛

3 - التهامي موقيت بن محمد بن احلاج ادريس ؛

4 - الطاهرة موقيت بنت محمد بن احلاج ادريس ؛

5 - أم كلثوم موقيت بنت محمد بن احلاج ادريس ؛

6 - مليكة العسال بنت العسال احمد ؛

7 - شوقي موقت بن محمد بن محمد ؛

8 - صالح الدين موقت بن محمد بن محمد ؛

9 - عبد العزيز موقت بن محمد بن محمد ؛

10 - عبد الغني موقت بن محمد بن محمد.

األول  لفائدة  جزءا   160 أصل  من  جزءا   32 بنسبة  مالكني  بصفتهم 

والثاني و الثالث و 16 جزءا من ذلك للرابعة و اخلامسة و 4 أجزاء من 

ذلك للسادسة و 7 أجزاء من ذلك للسابع و الثامن و التاسع و العاشر.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : " جنان موقيت".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان موقيت".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم و مدينة وزان، البطمة، طريق الرباط، ضواحي حي القشريني.

مساحته : 60 آر تقريبا . 

حدوده : 

شماال : احلاج علي ؛

جنوبا : زيدوري؛

شرقا : األحباس ؛ 

غربا : سالسي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.
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أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 من ذي القعدة 1439 - 2 أغسطس 2018 

مضمن بعدد 105 صحيفة 145 كناش األمالك رقم 62 بقسم التوثيق بوزان ؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 15 من ذي احلجة 1433 - 31 أكتوبر 2012 مضمن 

بعدد 85 كناش التركات رقم 46 بقسم قضاء األسرة بالقنيطرة ؛

- ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 26 من ذي القعدة 1440 - 29 يوليو 2019 

مضمن بعدد 1317 كناش اخملتلفة رقم 18 بقسم قضاء األسرة بالقنيطرة ؛

 2010 1431 - 10 نوفمبر  03 ذي احلجة  إراثة عدلي مؤرخ في  - رسم 

بقسم   29 رقم  التركات  كناش   325 صحيفة   193 بعدد  مضمن 

التوثيق بوزان ؛

 - 1441 28 من جمادى األولى  - رسم إعمال فريضة عدلي مؤرخ في 

24 يناير 2020 مضمن بعدد 76 كناش التركات رقم 81 بقسم قضاء 

األسرة بالقنيطرة.

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35972 - 30 

تاريخ اإليـداع : 11 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة رحمة أبو اليقني بنت محمد بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "جنان عوفي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان عوفي".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

دوار  املرابيح،  جماعة  و  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

الزهيريني.

مساحته : 69 آر 03 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : عبد الكرمي ابو اليقني ؛

جنوبا : احمد بن الكابض، احمد زوينت و حفيظة الوانزي؛

شرقا : عبد السالم احلمراوي ؛ 

غربا : عبد الكرمي ابو اليقني و عبد اهلل زهير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 16  -  1441 اآلخر  ربيع  من   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

14 بقسم  61 كناش األمالك رقم  61 صحيفة  2019 مضمن بعدد  ديسمبر 

التوثيق باحد كورت.

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)14h( الساعة الثانية بعد الزوال

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

عبد اللطيف مريزيك    

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-145967

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة بواسون كاترين ،

االسم الذي يعرف به امللك " دار بواسون "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار بواسون "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني ،

بن  زنقة احلسن  املدعو"  احملل  ايفني  وباشوية سيدي  بلدية   : موقعه 

املهدي رقم 13"،

مساحته : 86 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : البعمراني امبارك ، 

شرقا : الشارع ، 

جنوبا : احلبيب اوعمارة ،

غربا : ورثة العربي بن هميش ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ماي 2004 ،

عقد شراء عرفي مؤرخ في 18 أبريل 2002 ، 

رسم نسخة رسم اثبات التصرف عدلي مؤرخ في 16 يناير 2020،

على   2020 ابريل   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145968

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد حفيظ بوشني بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " قطعة 41 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قطعة 41 "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" حي حنان ودادية امي نتركا "،

مساحته : 02 آ 57 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الودادية ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الودادية ،

غربا : الودادية ،

احلقوق العينية : الشيء . 
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أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 19 فبراير 2007 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 يونيو 2019 ،

وكالة عرفية تابتة التاريخ في 19 يونيو 2019 ، 

شهادة ادارية مؤرخة في 02 يوليو 2019 ،

على   2020 ابريل   07 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145969

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد ملسيد بن عبد اهلل ،

االسم الذي يعرف به امللك " شعبة االصم "

" P1 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملسيد

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" شعبة االصم بوتقورت "،

مساحته : 70 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : رسم عقاري رقم 31-32020 ، 

جنوبا : ملسيد محمد وملسيد عبد اهلل ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم قسمة عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يوليو 1989 ،

اجلماعي  للمجلس  املدنية  احلالة  ضابط  عن  الشخصية  ثبوت  عقد 

ألكادير مكتب تليال عدد 19/418 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 ، 

شهادة ادارية مؤرخة في 18 يونيو 2019 عدد147/98/2019، 

على   2020 ابريل   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145970

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد ملسيد بن عبد اهلل ،

االسم الذي يعرف به امللك " شعبة االصم "

" 3P االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملسيد

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" شعبة االصم بوتقورت "،

مساحته : 74 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : قطعة رقم 1 ، 

شرقا : ملك الغير ، 

جنوبا : قطعة رقم 4 ،

غربا : ممر مشترك ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 ،

نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في21 يوليو 1989 ،

اجلماعي  للمجلس  املدنية  احلالة  ضابط  عن  الشخصية  ثبوت  عقد 

ألكادير مكتب تليال عدد 19/418 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 ، 

شهادة ادارية مؤرخة في18 يونيو 2019 عدد147/100/2019، 

على   2020 ابريل   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145971

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 .

طالبي التحفيظ السادة : 

احلسني أمزيل بن محمد بنسبة 101920/262080 ،

عائشة أمزيل بنت محمد بنسبة 50960/262080 ،

زينة ادعلي أبا بنت ابراهيم بنسبة 10920/262080 ،

اجو أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

خديجة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

احلسن أمزيل بن ابراهيم بنسبة 11760/262080 ،

عكيدة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

لطيفة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

رحمة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

أحمد أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 11760/262080 ،

حليمة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

نفيسة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

محمد أمزيل بن ابراهيم بنسبة 11760/262080 ،

زينة براني بنت أحمد بنسبة 2730/262080 ،

فاطمة حماو بنت احلسن بنسبة 1911/262080 ،

محمد حماو بن احلسن بنسبة 3822/262080 ،

أحمد حماو بن احلسن بنسبة 3822/262080 ،

الطيب حماو بن احلسن بنسبة 3822/262080 ،

احلسني حماو بن احلسن بنسبة 3822/262080 ،

يامنة حماو بنت احلسن بنسبة 1911/262080 ،

االسم الذي يعرف به امللك " قطعة االسمريني 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قطعة االسمريني 1 "

نوعه : أرض عارية ،
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موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" مزارع 

ثالث حجاج "،

مساحته : 77 آ 10 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : احلاج احلسني أمزيل ومن معه ، 

جنوبا : ر ع رقم 8762-31 بعضا ورع رقم 8766-31 بعضا آخر،

غربا : رع رقم 31-4034 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 مارس 2016 ،

نسخة طبق االصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 29 أبريل 2016 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2003 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2003 ،

مؤرخ  وفريضة عدلي  اراثة  رسم  لنسخة  االصل  نسخة طبق 

في 31 أكتوبر 2016 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 30 ماي 2008،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2003 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 15 يناير 2020 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 27 ديسمبر 2019  ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 06 يناير 2020 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء في 07 يناير 2020 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء في 25 أكتوبر 2013 ،

 20 في  االمضاء  مصححة  عرفية  لوكالة  االصل  طبق  نسخة 

نوفمبر2017 ،

شهادة مطابقة االسم مؤرخة في17 يناير 2020 عدد 07/2020.

شهادة ادارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2015 عدد 168،

على   2020 ابريل   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145972

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 .

طالبي التحفيظ السادة : 

احلسني أمزيل بن محمد بنسبة 101920/262080 ،

عائشة أمزيل بنت محمد بنسبة 50960/262080 ،

زينة ادعلي أبا بنت ابراهيم بنسبة 10920/262080 ،

اجو أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

خديجة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

احلسن أمزيل بن ابراهيم بنسبة 11760/262080 ،

عكيدة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

لطيفة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

رحمة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

أحمد أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 11760/262080 ،

حليمة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

نفيسة أمزيل بنت ابراهيم بنسبة 5880/262080 ،

محمد أمزيل بن ابراهيم بنسبة 11760/262080 ،

زينة براني بنت أحمد بنسبة 2730/262080 ،

فاطمة حماو بنت احلسن بنسبة 1911/262080 ،

محمد حماو بن احلسن بنسبة 3822/262080 ،

أحمد حماو بن احلسن بنسبة 3822/262080 ،

الطيب حماو بن احلسن بنسبة 3822/262080 ،

احلسني حماو بن احلسن بنسبة 3822/262080 ،

يامنة حماو بنت احلسن بنسبة 1911/262080 ،

االسم الذي يعرف به امللك " قطعة االسمريني 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قطعة االسمريني 2"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" مزارع ثالث حجاج"،

مساحته : 01 هـ 13 آ 50 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : ورثة يامنة مبارك ، 

جنوبا : ر ع رقم 31-8766 ،

غربا : ورثة فاطمة مبارك ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 مارس 2016 ،

نسخة طبق االصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 29 أبريل 2016 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2003 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2003 ،

مؤرخ  وفريضة عدلي  اراثة  رسم  لنسخة  االصل  نسخة طبق 

في 31 أكتوبر 2016 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 30 ماي 2008 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2003 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 15 يناير 2020 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 27 ديسمبر 2019 ،
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وكالة عرفية مصححة االمضاء في 06 يناير 2020 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء في 07 يناير 2020 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء في 25 أكتوبر 2013 ،

 20 االمضاء في  لوكالة عرفية مصححة  نسخة طبق االصل 

نوفمبر2017 ،

شهادة مطابقة االسم مؤرخة في17 يناير 2020 عدد 07/2020.

شهادة ادارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2015 عدد 168،

على   2020 ابريل   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145973

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بوزلغا بن عمار،

االسم الذي يعرف به امللك " تسوكت امدا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تسوكت امدا "

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بها بئر،

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" اكلز"،

مساحته : 01 آ 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : احلاج محمد النجاري بعضا وورثة عبد اهلل سي بيهي بعضا آخر، 

شرقا : ورثة ابراهيم الداهي بعضا وورثة عبد اهلل امعيو بعضا آخر، 

جنوبا : ايت امزيلن ،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 يناير 2019 ،

على   2020 ابريل   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145974

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد حفيظ بن احلسني العلوي بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " اكونكا 42 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكونكا 42 "

نوعه : أرض عارية بورية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو"اكلكال"،

مساحته : 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : محمد النعماني ، 

جنوبا : محمد كريهيم ،

غربا : فاطمة كلدي ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 أكتوبر 2019 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 11 ديسمبر 2019 .

على   2020 ابريل   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-145975

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد موسى امهمار بن ابراهيم ،

االسم الذي يعرف به امللك " امهمار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " امهمار"

نوعه : أرض عارية بورية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو"اكلكال"،

مساحته : 69 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 31-29417 ، 

شرقا : احلسني اعيش ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2019 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 11 ديسمبر 2019 .

على   2020 ابريل   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-145976

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان كركاف بن احلسن ،

االسم الذي يعرف به امللك " ملك كركاف "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك كركاف "

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي 

واحد والباقي عبارة عن حديقة بها مسبح وبناية سفلية ،

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" 

دوار أزرو واضو "،
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مساحته : 23 آ 20 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الساحة بعضا وايت كركاف بعضا آخر ، 

شرقا : الطريق بعضا وآيت كركاف بعضا آخر، 

جنوبا : ايت الداكل بعضا وايت حلسن بعضا آخر ،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 أغسطس 2019 ،

على   2020 ابريل   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145977

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020 .

طالبي التحفيظ :

السيد دريس أزملاض بن ابراهيم بنسبة 14/80،

السيدة تعزة بن عمي بنت امحمد بنسبة10/80،

السيد محمد أزملاض بن ابراهيم بنسبة14/80، ، 

السيدة فاضمة أزملاض بنت ابراهيم بنسبة7/80، 

السيدة حبيبة أزملاض بنت ابراهيم بنسبة7/80، ، 

السيدة زاينة أزملاض بنت ابراهيم بنسبة7/80، 

السيدة لطيفة أزملاض بنت ابراهيم بنسبة 7/80،

السيد الهاشمي أزملاض بن ابراهيم بنسبة 14/80، 

االسم الذي يعرف به امللك " الدار الوسطى "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الدار الوسطى "

نوعه : أرض بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي واحد وبجزء آخر 

مستودع سفلي والباقي عبارة عن حديقة ،

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" 

دوار تكضيشت ايت امزيل "،

مساحته : 06 آ 55 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق وورثة أزملاض بلقاسم ، 

جنوبا : املسجد ) االحباس ( ،

غربا : ايت حلسن وأحمد بن سعيد ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ماي 2016 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في23 فبراير2015 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 12 مارس 2015 ،

نسخة طبق االصل مللحق اصالحي عدلي مؤرخه في 22 يناير 2020 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 26 يناير 2016 عدد 02 ،

على   2020 ابريل   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-145978

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020 .

طالبي التحفيظ :

السيدة خديجة اوان بنت احلسن بنسبة 7/64 ،

السيدة رقية اوان بنت احلسن بنسبة 7/64 ،

السيد عبد اهلل اوان بن احلسن بنسبة 14/64 ،

السيد عبد الكرمي اوان بن احلسن بنسبة 14/64 ،

السيد املهدي اوان بن احلسن بنسبة 14/64 ،

السيدة الطاهرة النجاري بنت محمد بنسبة 8/64، 

االسم الذي يعرف به امللك " املو ادرار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " املو ادرار"

نوعه : أرض محاطة بسور بداخلها بها بناية سفلية وطابقنب علويني 

وحديقة ومسبح وخزان للماء وغرفة للمحرك ،

موقعه : جماعة تاسريرت وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 

املدعو" دوار املو ادرار"،

مساحته : 15 آ 40 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : اوصالح توفيق أحمد ، 

شرقا : ايت جامع وايت صالح وورثة ايت محمود ، 

جنوبا : ايت جامع وورثة ابوشوف أحمد ،

غربا : ممر ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 يناير 2020 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2016 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 31 يناير 2020 ،

على   2020 ابريل   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62243 - 35

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد العزيز الديهي بن احملجوب.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : سهوبة.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سهوبة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة اكرض دوار العظامنة. 

مساحته : 96 آ 72 س تقريبا.

حدوده

شماال : رشيد الديهي. 

شرقا : ورثة اعمالن

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 01 عرضها 30متر. 

غربا : ورثة مبارك اوبراهيم.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2019.

- شهادة إدارية 101/2019 / ق ق ج مؤرخة في 17 سبتمبر 2019.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 07 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 07 ابريل 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62244 - 35

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد العزيز الديهي بن احملجوب.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اكدال1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكدال1.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة اكرض دوار العظامنة. 

مساحته : 01 هكتار 11 آ 61 س تقريبا.

حدوده

شماال : إبراهيم سل . 

شرقا : الرسم العقاري عدد 12369/م.

جنوبا : عياد الديهي. 

غربا : مسلك عرضه 02 متر.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2019. 

- شهادة إدارية 63/2019 / ق ق ج مؤرخ في 04 يناير 2019.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 07 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 07 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62245 - 35

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد العزيز الديهي بن احملجوب.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تسيال.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تسيال.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة اكرض دوار العظامنة. 

مساحته : 21 آ 65 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومية عرضها 05 امتار.

شرقا : احلسني الديهي. 

جنوبا : ورثة اعمالن وبعضا عزيزة بن جلون.

غربا : عياد الديهي وبعضا عزيزة بن جلون.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2019.

- شهادة إدارية 62/2019 ق ق ج مؤرخة في 04 يناير 2019.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 07 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 07 ابريل 2020 مع 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 62246 - 35

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد العزيز الديهي بن احملجوب.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : سهوبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سهوبة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة اكرض دوار العظامنة. 

مساحته : 21 آ 93 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي عرضها 05 أمتار. 

شرقا : رشيد الديهي. .

جنوبا : ورثة ايت اوتليوة - رثة مبارك اوبراهيم. 

غربا : محمد الديهي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2019.

- شهادة إدارية 61/2019 / ق ق ج مؤرخة في 04 يناير 2019.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 07 ابريل 2020 مع 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 62247 - 35

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ : 

- عز الدين سعيد ابن احمد.

- عبد الرحمان سعيد ابن احمد 
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- فتيحة سعيد بنت احمد - لطيفة سعيد بنت احمد 

- كنزة سعيد بنت احمد.

بصفتهم مالكني على الشياع بنسبة 7/2 لكل ابن ذكر و بنسبة 7/1 

لكل بنت.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اجنان سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اجنان سعيد.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم و دائرة الصويرة قيادة و جماعة اوناغة دوار أشباق. 

مساحته : 07 آ 22 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة العماري .

شرقا : ورثة إذابريك . 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 4 أمتار .

غربا : الشيخ عمر سيموري.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2018.

- شهادة إدارية عدد 74/2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018.

- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 05 فبراير 2020.

تاريخ التحديد 08 ابريل 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62248 - 35

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ : 

- عز الدين سعيد ابن احمد.

- عبد الرحمان سعيد ابن احمد 

- فتيحة سعيد بنت احمد 

- لطيفة سعيد بنت احمد - كنزة سعيد بنت احمد.

بصفتهم مالكني على الشياع بنسبة 7/2 لكل ابن ذكر وبنسبة 7/1 

لكل بنت.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أبياض سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أبياض سعيد.

نوعه : أرض فالحية بها 10 شجيرات من نخلة الزيتون. 

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة و جماعة اوناغة دوار أشباق. 

مساحته : 53 آ 37 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومة.

شرقا : عبد السالم الفالح. 

جنوبا : ورثة ابراهيم العماري.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2018.

- شهادة إدارية عدد 73/2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 166 مؤرخة في 28 نوفمبر 2019.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 33/ م إ و 2012 مؤرخة في 28 

نوفمبر 2019.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 يونيو 2013.

- نظير إراثة عدلية مؤرخة في 27 نوفمبر 2006. 

- ملحق لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 08 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62249 - 35

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : حلسن أجروض ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ضبنا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضبنا.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة دوار تكالت. 

مساحته : 06 ه 14 آ 30 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة الهاشمي اجلعواني- الطريق خاص عرضه 03 امتار 

شرقا : طريق عمومي. 

جنوبا : محمد بن قدور- العربي بن قدور- محمد توريري. 

غربا : بلعيد توريري.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 مارس 2019.

- شهادة إدارية 15/2019 مؤرخة في 11 مارس 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا. 

مطلب رقم 62250 - 35

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : 

- محمد بوحبل ابن احمد

- مرمي بنعدي بنت العياشي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : رياض القاضي عياض.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رياض القاضي عياض.

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي وطابق علوي.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة القاضي عياض رقم 44-46.

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة القرماني- زقاق 



عدد 1103 - 24 جمادى االخرة 1441 )19 فبراير 2020(1316

شرقا : األحباس. 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3446/م. 

غربا : ورثة احلسني الدرعي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2018.

- ملحق إصالحي عدلي لعقود شراء مؤرخ في 17 ابريل 2018.

- وكالة عدلية مؤرخة في 27 ديسمبر 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 1976.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ماي 1979.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يونيو 1967.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 1971

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 اغسطس 1965.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 1961.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ماي 1960.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت ابريل 1960.

- رسم شراء عرفي مؤرخ في 30 يونيو 1999.

- نسخة مستخرجة من رسم اإلراثة عدلي مؤرخة في 19 يونيو 1996.

- نسخة مستخرجة من رسم اإلراثة عدلي مؤرخة في 04 نوفمبر 2000.

- نسخة مستخرجة من رسم اإلراثة عدلي مؤرخة في 25 ديسمبر 2017.

- شهادة مطابقة االسم عدد 02 مؤرخة في 12 مارس 2018.

- شهادة مطابقة االسم عدد 10/2018 مؤرخة في 22 ماي 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 10 ابريل 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62251 - 35

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : مبارك الكمري ابن سالم

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الغابة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الغابة.

اإلجناز  وبئر في طور  دار للسكن من سفلي  بها  أرض فالحية   : نوعه 

وأشجار الزيتون واللوز.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة ركراكة جماعة سيدي العروسي 

دوار الشروقات. 

مساحته : 04 ه تقريبا.

حدوده

شماال : ماهر عبد الكبير- مومني سيمان 

شرقا : ورثة الترواوي مرزوق. 

جنوبا : ورثة الكمري حمادة. 

غربا : ورثة عبد اهلل ماهر.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 1990.

- وكالة عدلية مؤرخة في 10 ديسمبر 2018.

- شهادة إثبات الهوية املوحدة عدد 881 مؤرخة في 03 ماي 2019.

- تصريح بالشرف مؤرخ في 07 فبراير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 10 ابريل 2020 مع 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 62252 - 35

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحمن محمد إبراهيم بودناش الرميحي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك اجلامع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اجلامع.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة أقرمود جماعة موالي بوزرقطون 

دوار الباشرة.

مساحته : 74 آ 64 س تقريبا.

حدوده

شماال : محمد الرميلي. 

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 301.

جنوبا : مطلب رقم 26011 - 35.

غربا : امللك العمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 40/2019 مؤرخة في 17 سبتمبر 2019.

197/2019 مؤرخة  املغربية عدد  اجلنسية  - صورة شمسية لشهادة 

في 30 اكتوبر 2016.

- وكالة عدلية مؤرخ في 25 يونيو 2019.

- نسخة طبق األصل لوكالة إدارية مفوضة مصححة اإلمضاء بتاريخ 

15 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 13 ابريل 2020 مع 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62253 - 35

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : سعاد حامت بنت عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك ثالث اسماعيل.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك سعاد.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة سميمو جماعة سيدي أحمد 

السايح دوار امنكاين.

مساحته : 25 آ 28 س تقريبا.

حدوده

شماال : محمد بن بيهي امنكاي. 

شرقا : محمد بن عمر امنكاي.

جنوبا : محمد بن علي امنكاي 

غربا : يامنة بنت محمد امنكاي – محمد بن بيهي امنكاي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2010.

- شهادة إدارية عدد 178/10 مؤرخة في 12 اغسطس 2010.

- وكالة عدلية مؤرخة في 19 نوفمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 13 ابريل 2020 مع 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 62254 - 35

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد الرميلي بن محماد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك مطرك الضربان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك مطرك الضربان. 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة أقرمود جماعة موالي بوزرقطون 

دوار اليسرا.

مساحته : 10 آ 03 س تقريبا.

حدوده

شماال : أوالد املهدي – حاليا شاه محمد. 

شرقا : محمد العود.

جنوبا : مبارك احليول. 

غربا : الطريق اجلهوية رقم 301.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 58/2019 مؤرخة في 10 اكتوبر 2019.

- نسخة مستخرجة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 13 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : ملك الطكعة.

مطلب رقم 59063 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 991 املؤرخة في 27 ديسمبر 2017.

مسطرة  فإن   2020 فبراير   10 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ عدد  ذي مطلب   " الطكعة  " ملك  املسمى  امللك  حتفيظ 

59063 - 35، الكائن بإقليم الصويرة مزارع دوار العصيبات جماعة زاوية 

بن احميدة قيادة ركراكة ، ستتابع في نفس اسم طالب التحفيظ، 

املودعة سابقا وكذا رسم عدلي مؤرخ  العقود  بناء على نفس  وذلك 

في 30/112/2019، قصد تعويض الشاهد الذي تراجع عن شهادته في 

رسم االستمرار املدلى به أثناء ايداع مطلب التحفيظ .

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32791 - 36

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص( 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فرعية حبة الشناتفة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 1612 شبه حضري"

نوعه : مدرسة ابتدائية

موقعه : "إقليم العرائش، جماعة زعرورة دوار خربة الشناتفة"

مساحته : 22 آر 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املياه والغابات

جنوبا : املياه والغابات. 

شرقا : املياه والغابات

غربا : املياه والغابات 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 03 ابريل 2020 على 

الساعة 14 : 00 زواال؛
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مطلب رقم 32792 - 36

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص( 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 1462 شبه حضري"

نوعه : ارض بها بناء.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة القلة احملل املدعو : مجموعة مدارس 

القرطوبي"

مساحته : 81 آر 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي

جنوبا : طريق عمومي

شرقا : طريق عمومي

غربا : طريق عمومي. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 03 ابريل 2020 على 

الساعة 12 : 30 ظهرا.

مطلب رقم 32793 - 36

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص( 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 1546 شبه حضري"

نوعه : ارض بها بناء.

موقعه : إقليم العرائش جماعة العوامرة، احملل املدعو : مدرسة الغوازي"

مساحته : 21 آر 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مقبرة.

جنوبا : طريق عمومي.

شرقا : مقبرة. 

غربا : أرض جماعية. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 03 ابريل 2020 على 

الساعة : 09 : 30 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

محافظة تاونات

مطلب رقم 64110 - 37

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الصبانة السفلى " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الصبانة السفلى ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة مزراوة احملل املدعو مزراوة .

مساحته : 05 هـ 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة علي بن عمر ، ورثة سالم احللوي التبيبش 

شرقا : نحيل محمد بن احمد و ورثة علي بن عمر ؛ 

جنوبا : الشعبة . 

غربا : الشعبة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة . 

 .h 12 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 ابريل 2020 على الساعة

مطلب رقم 64111 - 37

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية الزنطار " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كدية الزنطار ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة مزراوة احملل املدعو واد احلمى .

مساحته : 90 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الشعبة ، و بوزيد البكوري ، 

شرقا : ورثة عبدالسالم املفضل املساري وقطاع ضم األرض الفالحية 

الساهلة ؛ 

جنوبا : ورثة بن احمد عبدالسالم البوزيدي الشيخي . 

غربا : بناية مسجد واداحلمى و الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة . 

 .h 10 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 ابريل 2020 على الساعة
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مطلب رقم 64112 - 37

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " النقيل 1 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : النقيل 1 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة مزراوة احملل املدعو أوالد بوسلطان.

مساحته : 30 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق 

شرقا : الشفق و بوشتى بن سالم العوني و ورثة احمد الطاهر النحيلي 

جنوبا : ملتقى الطرق و احمد بن محمد البراهمي . 

غربا : الطريق و بوشتى بن محمد بن عمر العوني ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة . 

 .h 10 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 ابريل 2020 على الساعة

مطلب رقم 64113 - 37

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زاوية سيدي احمد التجاني " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زاوية سيدي احمد التجاني ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة مزراوة احملل املدعو اسطار 

مساحته : 15 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة ستيتو بن احمد عارف ، 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : باجو سعيد بن احلسني . 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة . 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 ابريل 2020 على الساعة

مطلب رقم 64114 - 37

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : محمد مقيه بن جمال ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكلسة احلايلة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكلسة احلايلة ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة اخاللفة قيادة امتيوة لوطة . 

مساحته : 02 ار 46  س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احمد القوام ، 

شرقا : الطريق عرضها 20 مترا ؛ 

جنوبا : احمد الصوامع . 

غربا : عبداخلالق القوام ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 18 سبتمبر 2019 ؛ 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 2 يناير 2020 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 30 يناير 2020 .

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 ابريل 2020 على الساعة

احملافظ املكلف بالتحفيظ بتاونات

حسام الوافي    

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2732 - 38 

تاريـخ اإليداع : 05 فبراير 2020

طالبي التحفيظ : 

مراد جدي بن احلسن

توفيق جدي بن احلسن

حنان جدي بنت احلسن 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » القنطرة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ربيع«.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة املنزه، دوار اوالد زبوطيب.

نوعه : ارض فالحية . 

مساحته : 15 آر85 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 64662 - 38و املطلب عدد 40378 - 03 ؛

شرقا : ملك زهير املارودي و مبنة بنت احلنفي ؛

جنوبا : احلسن جدي و من معه ؛

غربا : نزهة فالح .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - موجب استمرار عدلي مؤرخ في فاحت ربيع األول 1441 املوافق 

ل : 29 اكتوبر 2019 ضمن حتت عدد : 107 صحيفة 188 بتاريخ 

20 ديسمبر 2019 سجل االمالكرقم 19 .
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2 -شهادة إدارية عدد : 2019-38 مؤرخة في : 25 اكتوبر 2019 .

تصميم موقعي للملك .

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

الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31655 - 39

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم القدوري بن سعيد.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق علوي.

موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 15 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : الهياق علي؛ 

جنوبا : العود ميلود؛

غربا : احلاج عمر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1991.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 04 سبتمبر 1985.

- نسخة طبق االصل لرخصة السكن عدد 23/03 مؤرخة في 22 ابريل 2003.

- شهادة ادارية مؤرخة في 20 نوفمبر 1996.

تاريخ التحديد : 06 ابريل 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31656 - 39

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد حماد سول بن ميلود.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : حي الكرسي بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 52 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : بركوك محمد؛ 

جنوبا : محمد بن علي؛

غربا : بوطالب محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 1990.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 10 اغسطس 1982.

تاريخ التحديد : 08 ابريل 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31657 - 39

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد زماني بن عمر.

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

نوعـه : ارض عارية .

موقعه : شارع القدس املالح مدينة تارودانت.

مساحته : 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : دار ايت اوركض؛ 

شرقا : علي ايت بال؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ايت سميمو؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر 2019.

تاريخ التحديد : 09 ابريل 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31658 - 39

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد الزيداني احمد بن بلعيد.

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

نوعـه : ارض فالحية .

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  اسن  جماعة  سكير  اوالد  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 30 ار 06 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االطرش عبد الكرمي؛ 
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شرقا : واد اوكرطة.
جنوبا : الطريق؛

غربا : طالب التحفيظ؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 يناير 2020.
تاريخ التحديد : 13 ابريل 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31659 - 39
تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد الزيغ احلسني بن علي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك الزيغ «.    

نوعـه : بناية سفلية ذات طابقني علويني .
موقعه : حي الشنينات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 50 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : ابراهيم الشهب؛ 
شرقا : اجبار محمد واجبار حسن؛ 

جنوبا : امنتاك جامع بن بلعيد؛
غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ابريل 1993.

تاريخ التحديد : 13 ابريل 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31660 - 39
تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة ماماس اعيسي بنت حسن.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك اعيس«.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق علوي.
موقعه : حي احلريش بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 08 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : ايت زيدان؛ 
شرقا : اعيسي ابراهيم؛ 

جنوبا : اعيسي عمر؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 17562 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : عقد بيع عرفي مؤرخ في 09 نوفمبر 2001.

تاريخ التحديد : 13 ابريل 2020 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » الرحمة « 

مطلب رقم 17902 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 753 املؤرخة في 05 يونيو 2013.

حتفيظ  مسطرة  فان   2020 فبراير   06 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
امللك املسمى" الرحمة " موضوع مطلب التحفيظ عدد 17902 - 39 الكائن 
االن  تارودانت، ستتابع من  اقليم  اولوز  دائرة  الفيض  قيادة  ارزان  دوار وجماعة 

فصاعدا في اسم السيد اسندال محند بن احلسني.
التحفيظ  تدعيما ملطلب  املودعة سالفا  الوثائق  إلى نفس  واستنادا 

املذكور وكذا حسب : 

امللف  2012 في  يونيو   06 بتاريخ  الصادر   1522 رقم  - قرار استئنافي 
عدد 81/12.

- محضر اخباري مؤرخ في 26 يونيو 2013 .
- قرار استئنافي رقم 15 الصادر بتاريخ 03 يناير 2012 في امللف عدد 232/2010.

- حكم ابتدائي عدد 111 الصادر بتاريخ 29 ماي 2013 في امللف عدد 
92/01/2013

- حكم ابتدائي عدد 100 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2009 في امللف عدد 119/07.
عدد  امللف  في   10 سبتمبر   14 بتاريخ  الصادر   837 رقم  استئنافي  قرار   -

.222/2009
- حكم ابتدائي عدد 97 الصادر بتاريخ 02 يوليو 2015 في امللف عدد 91/2014.
- قرار استئنافي رقم 486 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2016 في امللف عدد 464/15.

- قرار محكمة النقض عدد 336/8 املؤرخ في 2019-04-30 في امللف 
املدني عدد 1626/1/8/2017.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » قطعة «

مطلب رقم 15957/س والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 3496 املؤرخة في 31 اكتوبر 1979.

مسطرة  فان   2020 فبراير   06 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " قطعة  املسمى"  امللك  حتفيظ 
اوالد  قيادة  البيضاء  الكدية  جماعة  الكدية  دوار  الكائن  15957/س 
امحلة دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا مجزأة 

على الشكل التالي : 
- حتت االسم اجلديد *ملك مطيع 2* وملساحة قدرها 16 ار 26 سنتيار، 

في اسم السادة والسيدات : 
1 - احمد مطيع بن محمد بنسبة 198/960

2 - ابراهيم مطيع بن محمد بنسبة 198/960
3 - محمد مطيع بن محمد بنسبة 198/960

4 - فطيمة مطيع بنت محمد بنسبة 99/960
5 - اجميعة مطيع بنت محمد بنسبة 99/960
6 - محمد مطيع بن مصطفى بنسبة 28/960

7 - عبد الصمد مطيع بن مصطفى بنسبة 28/960
8 - عبد العالي مطيع بن مصطفى بنسبة 28/960

9 - ثورية مطيع بنت مصطفى بنسبة 14/960
10 - املهدية مطيع بنت مصطفى بنسبة 14/960.
11 - سميرة مطيع بنت مصطفى بنسبة 14/960

12 - جناة مطيع بنت مصطفى بنسبة 14/960
13 - الزهرة مطيع بنت مصطفى بنسبة 14/960

14 - فتيحة مطيع بنت مصطفى بنسبة 14/960
- حتت االسم القدمي * قطعة * وملا تبقى من امللك في اسم نفس طالب 
سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك  االصليني،  التحفيظ 

تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور وكذا حسب : 
- حكم ابتدائي عدد 45 بتاريخ 11 اكتوبر 1994 في امللف عدد 38/93

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 11 اكتوبر 1994.
- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 29 يناير 2018.
- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 10 ماي 2019.

- شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 28 يناير 2020.
- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 يناير 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 مارس 1984.
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اعالن عن إيداع الالئحة التعديلية لألمالك املتعلقة مبنطقة 
التحفيظ اجلماعي املدعوة بـ * سيدي احساين *  اقليم تارودانت

تالوين  دائرة  سكتانة  قائد  مبكتب  وضع  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
اقليم تارودانت الالئحة التعديلية لألمالك املتعلقة مبنطقة التحفيظ 
اجلماعي املدعوة بـ * سيدي احساين * اقليم تارودانت وذلك تطبيقا 
للفصل 10 من الظهير عدد 1-69-174  بتاريخ 10جمادى االول 1389 

)25 يوليو 1969( بشأن التحفيظ اجلماعي(.
املطالب ذات األعداد التالية : 

   23157  -  23156  -  23155  -  23154  -  23153  -  23152 - 23151
   23633  - 23163  - 23162  - 23161  - 23160  - 23159  - 23158
   27616  - 27615  - 26483  - 26481  - 25723  - 25722  - 23634
   27623  - 27622  - 27621  - 27620  - 27619  - 27618  - 27617

.27628  - 27627  - 27626  - 27625  - 27624
جميع هذه املطالب على الرمز 39.

وفي وسع كل من يهمه االمر ان يطلع مجانا على الالئحة التعديلية 
لألمالك في مركز السلطة احمللية وكذا باحملافظة العقارية.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت
عبد اهلل ارمو     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8257 - 40
تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ : سعيد بلكناني بن بلخير بن علي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تيخوباي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تيخوباي ". 
نوعه : ارض فالحية بورية .

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن قيادة تافوغالت دوار رسالن.
مساحته : 01 هـ 41 آ 92 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومية بعرض 10 امتار ؛ 

شرقا : ورثة سعادة حدو ومطلب التحفيظ رقم 2106 - 40؛ 
جنوبا : طريق عمومية بعرض 5 امتار ؛ 

غربا : احلسني مومن.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1 - رسم ملكية عدلي عدد 346 ضمن بكناش األمالك رقم 27 بتاريخ 

23 سبتمبر 2019 توثيق بركان؛
2 - رسم شراء عدلي عدد 314 ضمن بكناش األمالك رقم 30 بتاريخ 

26 ديسمبر 2019 توثيق بركان .
على   2020 ابريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8258 - 40
تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ : سعيد بلكناني بن بلخير بن علي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تيخوباي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تيخوباي ". 
نوعه : ارض فالحية بورية .

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم قيادة تافوغالت جماعة رسالن دوار رسالن.
مساحته : 70 آ تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومية بعرض 10 امتار ؛ 

شرقا : الشادلي مومن؛ 
جنوبا : طريق عمومية ؛ 

غربا : احلسني مومن ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1 -رسم ملكية عدلي ضمن بكناش األمالك رقم 26 عدد 375 بتاريخ 

18 ابريل 2018 توثيق بركان؛
2 - رسم شراء عدلي ضمن بكناش األمالك رقم 152 عدد 61 صحيفة 

85 بتاريخ 14 ماي 2018 توثيق وجدة ؛
3 - عقد تنازل ثابت التاريخ محرر من لدن محام مقبول للترافع أمام 

محكمة النقض مصحح اإلمضاء بتاريخ 24 يناير 2019؛
4 -رسم شراء عدلي ضمن بكناش األمالك رقم 29 عدد 191 بتاريخ 10 

يناير 2020 توثيق بركان.
على   2020 ابريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8259 - 40
تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : جامعي فاحتة بنت أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عركوب اللحم ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " عركوب اللحم ". 
نوعه : ارض فالحية بورية تتكون من قطعتني.

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم قيادة تافوغالت جماعة رسالن دوار حركات.
مساحتها : 51 آ 30 س تقريبا.

مساحة القطعة األولى : 43 آ 80 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : نعيمة جامعي ؛ 
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 16483 - 02 ؛ 

جنوبا : فيزة جامعي ؛ 
غربا : ممر عمومي .

مساحة القطعة الثانية : 07 آ 50 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : نعيمة جامعي ؛ 
شرقا : ممر عمومي؛ 

جنوبا : فيزة جامعي ؛ 
غربا : بوجيدة عبد القادر .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : رسم موجب ملكية عدلي عدد 334 صحيفة 438 كناش 154 

بتاريخ 18 سبتمبر 2018.

على   2020 ابريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8260 - 40

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : الهاشمي دحماني بن مصطفى بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغدا انبلعيد ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تاغدا انبلعيد ". 

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم قيادة تافوغالت جماعة رسالن دوار 

أوالد عمر.

مساحته : 30 آ 33 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : دحماني عبد الرحمان و ورثة اخلثير بومدين؛ 

شرقا : فاطمة دحماني؛ 

جنوبا : دحماني امليلود و عالوي محمد ؛ 

غربا : طريق عمومية بعرض 04 أمتار؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن بكناش األمالك رقم 30 

عدد 303 بتاريخ 25 ديسمبر 2019 توثيق بركان.

على   2020 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8261 - 40

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : الهاشمي دحماني بن مصطفى بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوصناجن ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بوصناجن ". 

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم قيادة تافوغالت جماعة رسالن دوار 

أوالد عمر.

مساحته : 24 آ 78 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : دحماني موسى ؛ 

شرقا : طريق عمومية بعرض 06 امتار ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 18111 - 02 و املياه و الغابات ؛ 

غربا : دحماني محمود .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن بكناش األمالك رقم 30 

عدد 302 بتاريخ 26 ديسمبر 2019 توثيق بركان.

على   2020 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى    

محافظة صفرو

مطلب رقم 30144 - 41

تاريخ االيداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد رضوان بن عبد القادر بوحميدة.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : إكران.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فهد". 

نوعـه : أرض فالحية بها شجرة واحدة من الزيتون؛

: إقليم ودائرة صفرو، قيادة الواثة، جماعة سيدي يوسف بن  موقعه 

احمد، احملل املدعو : "إكران".

مساحته : 02 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : محمد يحيى؛

جنوبا : ورثة محمد لوح بن الفاللي؛

غربا : ورثة محمد لوح بن الفاللي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 أغسطس 2015؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 أغسطس 2015؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 23 مارس 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30145 - 41

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة بنت الرداد مالكي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد بنونة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "ياسمني". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛

موقعه : إقليم ودائرة صفرو، قيادة الواثة، جماعة أغبالو اقورار، احملل 

املدعو : "مزارع البهاليل".

مساحته : 24 آ 01 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي،ورثة محمد مالكي؛

شرقا : ورثة محمد مالكي؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : الرسم العقاري عدد 45900 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 05 مارس 2005؛ 

2 - رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 20 يوليو 2006؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ماي 2013؛
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4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2016؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 24 مارس 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30146 - 41
تاريخ االيداع : 03 فبراير2020.

طالب التحفيظ : السيد حميد بن ادريس اركلو.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : قرب املدشر.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "حميد". 
نوعـه : أرض عارية؛

: إقليم ودائرة صفرو، قيادة الواثة، جماعة سيدي يوسف بن  موقعه 
أحمد، دوار صنهاجة، احملل املدعو : "قرب املدشر".

مساحته : 79 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : احلاج بوشارب؛
شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : زهور بوزياد؛
غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 
اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 1999؛ 
2 - نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 مارس 2015؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 أغسطس 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 03 أبريل 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30147 - 41
تاريخ االيداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد حلسن بن احلسني مشهور.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : لعبار أمهاوش.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "لعبار أمهاوش". 
نوعـه : أرض فالحية؛

: إقليم صفرو، دائرة إميوزار كندر، قيادة وجماعة آيت السبع،  موقعه 
احملل املدعو : "آيت عبو أوامحمد".

مساحته : 06 هـ 88 آ 83 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : سعيد مشهور؛
شرقا : حلسن مشهور،احلسني مشهور؛

جنوبا : عائشة مشهور؛
غربا : الساقية والرسم العقاري عدد 27556 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 
اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 1990؛
2 - رسم شراء واجب في الشياع مؤرخ في 03 أغسطس 2005؛

3 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 18 يناير 2013؛
4 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 16 يناير 2014؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 أبريل 2020 على 
الساعة 09 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " كدية احلدود" 

مطلب رقم 7878 - 41، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 566 املؤرخة في04 نوفمبر 2009

أعقبها نشر إعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 616 

املؤرخة في 20 اكتوبر 2010

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   15 في  اإلمضاء  مصحح  تقييد  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" كدية احلدود"، ذي املطلب رقم 7878 - 41، الكائن بإقليم 

ودائرة صفرو، قيادة الواثة،جماعة أغبالو أقورار،احملل املدعو" دوار الكالت"، تتابع 

من اآلن فصاعدا مجزأةعلى الشكل التالي: 

12آ  21هـــ  مساحتها  احلدود1"،البالغة  "كدية  املسماة  القطعة  جميع   -

62 س في إسم املتعرضة السيدة فتيحة بنت مبارك درقاوي،احملكوم بصحة 

تعرضها اجلزئي،وذلك مبقتضى األحكام القضائية والعقود التالية : 

- احلكم األبتدائي رقم 65/11 بتاريخ 15 ديسمبر 2011؛

- القرار اإلستئنافي رقم 202/2014 بتاريخ 04 يونيو 2014؛

- قرار محكمة النقض عدد 56/8 بتاريخ 20 يناير 2015؛

- نسخة لرسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 95 صحيفة 112 كناش 

األمالك رقم 15 مؤرخ في 15 سبتمبر 1986؛

2 حفظ  367 كناش  بعدد  - نسخة لرسم شراء عدلي ضمن أصله 

األمالك 38 مؤرخ في 23 سبتمبر 1992؛

 201 صحيفة   239 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -

كناش االمالك رقم 42 مؤرخ في 04 يناير 2002؛

- جميع القطعة املسماة "كدية احلدود" البالغة مساحتها 49 هـــ 

55 آ 23 س والتي تشكل ما تبقى من امللك املذكور في إسم طالب 

التحفيظ االصلي. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" الرفايف" 

مطلب رقم 29796 - 41، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1022 املؤرخة في01 اغسطس 2018

أعقبها نشر إعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1053 

املؤرخة في 06 مارس 2019

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   23 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

تتابع   ،41  -  29796 رقم  املطلب  ذي  الرفايف"،  املدعو"  امللك  حتفيظ 

الكائن  باملوقع  األصلي،  التحفيظ  طالب  إسم  في  اآلن فصاعدا  من 

عند  به  املصرح  املوقع  من  بدال  الرفايف"،  املدعو"  صفرو،احملل  مبدينة 

قيادة  صفرو،  ودائرة  إقليم   : وهو  املذكور  التحفيظ  مطلب  إيداع 

الرفايف"،وذلك  املدعو"  احمد،احملل  بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة 

مبقتضى : 

- مذكرة مصلحة املسح العقاري املؤرخة في 21 يناير 2020 والتصميم 

العقاري املرفق بها.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

      محمد الوزاني الطيبي
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محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9330 - 43

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : زكية وندام بنت محمد ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك زكية"

نوعه : أرض عارية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون ،دوار السكان؛ 

مساحته : 09 آر 55 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : املهداوي سعيد؛

شرقا : رشيد وندام ؛

جنوبا : فاطمة املهداوي ؛

غربا : توفبق ملبازر ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 293 صحيفة 477 كناش ل 268 بتاريخ 

27 أغسطس 2018 توثيق مراكش؛

نسخة رسم قسمة عدلي ضمن أصلها بعدد 60 صحيفة 63 كناش 

االمالك رقم 61 بتاريخ 13 ديسمبر 2001ّ؛

شهادة ادارية رقم 05/2018 بتاريخ 02 مارس 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 10 أبريل 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9331 - 43

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : كوكوان جوليان مارسيل؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلجرة"

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق اول وسطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، مقاطعة باب اخلميس، الباروديني، درب احلجرة رقم 7؛ 

مساحته : 63 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ورثة البركوسي و ورثة عبد العزيز املالك؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 64317 - 43 ؛

جنوبا : عبد الواحد زراب و ورثة بلقاضي العربي ؛

غربا : الصابة ومطلب التحفيظ امللغى 43067 - 04 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

 266 397 كناش ل عدد  329 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 22 يونيو 2018 توثيق مراكش؛

االمالك  كناش   314 صحيفة   320 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 271 بتاريخ 07 يونيو 2018 بتوثيق مراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 143 صحيفة 169 كناش 

عدد 12 بتاريخ 06 مارس 2018 توثيق ايت اورير؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 10 أبريل 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9332 - 43

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : عدنان ماهيل بن محمد ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محمد"

نوعه : أرض بها فيال من طابق أرضي ومسبح ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة الويدان، جماعة الويدان ،دوار بالعربي؛ 

مساحته : 20 آر 22 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ممر من 10 أمتار و مصطفى نور؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 8339 - 43 ؛

جنوبا : مصطفى برهيوي ؛

غربا : شركة كامنسكاي بلدينغ ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 316 صحيفة 322 كناش االمالك رقم 

293 بتاريخ 12 ديسمبر 2019؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 177 صحيفة 170 كناش االمالك عدد 

286 بتاريخ 22 فبراير 2019؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 67 صحيفة 60 كناش االمالك عدد 

286 بتاريخ 18 يناير 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 13 أبريل 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9333 - 43

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : عدنان ماهيل بن محمد ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رشيد"

نوعه : أرض بها فيال من طابق أرضي ومسبح ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة الويدان، جماعة الويدان ،دوار بالعربي؛ 

مساحته : 10 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ممر من 10 أمتار؛

شرقا : مصطفى نور ؛

جنوبا : عمر امار وابتسام حمزاوي ؛

غربا : طريق عمومي من 10 أمتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 317 صحيفة 323 كناش االمالك رقم 

293 بتاريخ 12 ديسمبر 2019؛
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169 كناش االمالك عدد  رسم شراء عدلي ضمن بعدد176 صحيفة 

286 بتاريخ 22 فبراير 2019؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 49 صحيفة 40 كناش االمالك عدد 

286 بتاريخ 07 يناير 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 13 أبريل 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9334 - 43

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : كرولني مكريت بكر جيب فوهر ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار العبريدي"

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي و طابق علوي ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، القصور، درب موالي الغالي رقم 14؛ 

مساحته : 63 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : زنقة درب موالي الغالي؛

شرقا : الرسمني العقاريني رقم 116516 - 04 و 110814 - 04 ؛

جنوبا : الهاروني عبد العزيز ؛

غربا : السايح ابراهيم ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

االمالك  سجل   411 صحيفة   424 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 92 في 27 مارس 2007 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

 69 تركات  كناش   405 صحيفة   418 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  رسم 

بتاريخ31 مارس 2004؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 222 صحيفة 254 كناش التركات رقم 

85 بتاريخ 06 مارس 2007؛

عقد موثق مؤرخ في 04 يوليو 2007؛

رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 170 صحيفة 135 كناش اخملتلفة 117 

بتاريخ 27 يونيو 2007 توثيق مراكش؛

وكالة موثقة مؤرخة في 07 يونيو 2006؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 13 أبريل 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9335 - 43

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : مصطفى لبثي بن احملجوب ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لبثي"

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي ، طابقني وسطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حارة الصورة درب احلمام رقم 25؛ 

مساحته : 69 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : درب احلمام؛

شرقا : ورثة التراك وبناية ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 71151 - 43 ؛

غربا : بنايات ؛

شهيد  لفائدة  الهواء  -حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

محمد مساحته 6 سنتيار ابتداء من علو 2.45 متر؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 145 صحيفة 173 كناش االول رقم 14 

في 10 يونيو 2009؛

 02 33 في  22 ش ل عدد  33 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

صفر 1389 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 13 أبريل 2020 على الساعة 12:30.

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى » بنشقرون «

مطلب رقم 9285 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1098 بتاريخ 15 يناير 2020

مسطرة  فإن  2020؛  فبراير   12 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

43؛   -  9285 رقم  املطلب  ذي  "؛  بنشقرون    " املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن مراكش املدينة، حومة سيدي احمد السوسي، درب اجلامع رقم 

وذلك  ؛  بنوتي سلفيو  السيد  اسم  في  اآلن فصاعدا  من  تتابع  178؛ 

مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : -عقد 

موثق مؤرخ في 17 يناير 2020 مرفق بوكالتني االولى موثقة مؤرخة في 

15 يناير 2020 والثانية عدلية مضمنة بعدد 581 صحيفة 486 سجل 

اخملتلفة رقم 235 بتاريخ 24 أكتوبر 2019 توثيق مراكش؛ 

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "  بنشقرون "

مطلب رقم 9315 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد1101 بتاريخ 05 فبراير 2020

مسطرة  فإن  2020؛  فبراير   14 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "  الكبير "؛ ذي املطلب رقم 9315 - 43؛ الكائن 

مراكش املدينة، عرصة اوزال رقم 21؛ تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك  ؛  اجنليكا  ريفا  السيدة 

مرفق   2020 يناير   29 في  مؤرخ  موثق  عقد  وكذا  املذكور  للمطلب 

بوكالتني االولى موثقة مؤرخة في 15 يناير 2020 ؛ 

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

           جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141799 - 44

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020

طالب التحفيظ : املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دواوير سيدي بنور".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "دواوير سيدي بنور".
 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : .دوار الشنانة جماعة تامدة قيادة اوالد عمران إقليم سيدي بنور.
مساحته : 03 ار 43 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : عبد الرحمان الغبان ومحمد الغبان 

شرقا : عبد الرحمان الغبان ومحمد الغبان
جنوبا : عبد الرحمان الغبان ومحمد الغبان.

غربا : طريق
احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 
- رسم ملكية عدلي مؤرخ 08 مارس 2019.

- اجلريدة الرسمية مؤرخة في 21 فبراير 2018
- محضر االتفاق بالتراضي مؤرخ في 15 أكتوبر 2019

تاريخ التحديد املؤقت : 06 أبريل 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 141800 - 44
تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020

طالب التحفيظ : احلافظي الطاهر ابن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة احلطة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " بقعة احلطة ".
 نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اقليم  امطل  قيادة  اجلابرية  الطاهر جماعة  احلاج  اوالد  دوار   : موقعه 
سيدي بنور٫

مساحته : 01 هكتارات 58 ار 71 سنتيارا تقريبا.
اجملاورون : 

89045 - 44 ومطلب التحفيظ رقم  شماال : مطلب التحفيظ رقم 
89168 - 44 مطلب التحفيظ رقم 89353 - 44

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 89046 - 44 و مطلب التحفيظ رقم 89048 - 44
جنوبا : الطاهر احلافظي وبوعالم مصطفى 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 89096 - 44.
احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 
- رسم شراء عرفي مؤرخ في 02 يونيو 2003

- رسم تصرف عدلي مؤرخ في 26 يوليو 2007
تاريخ التحديد املؤقت : 06 أبريل 2020 على الساعة 10 و45 دقيقة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                املصطفى بومهدي.
  

 

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 7467 - 51
تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد احلاج دحماني بن محمد؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة بها سور" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املنزل ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبو، مدينة دبدو.

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق العمومي وطالب التحفيظ ؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : طريق عمومي ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 كناش األمالك رقم 11 

عدد 22 صحيفة 36؛

د  02/ج  عدد  جتزئة  نطاق  داخل  تدخل  ال  القطعة  أن  تثبت  شهادة   -

مؤرخة في 06 فبراير 2020؛

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

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                       فوزي متون.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى بير مرمي

مطلب رقم 561 - 52 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 460 املؤرخة في 24 أكتوبر 2007

مسطرة  فان   .2020 فبراير   04 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ امللك املسمى " بير مرمي " ذي املطلب رقم 561 - 52. الكائن 

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " قرية بنعودة وبني مالك ". تتابع 

ولغاية يومه مجزئة على الشكل التالي :

* حتت التسمية اجلديدة " بير مرمي 1" مبساحة قدرها 27آر 4سنتيار في 

اسم السيد محمد افويتح بن الرياحي.

* حتت التسمية القدمية " بير مرمي " فيما يتعلق مبا تبقى من امللك 

املذكور في اسم السيد اجلياللي الشايب بن ميلود.

والكل بناء على نفس العقود املودعة سابقا 

- حكم ابتدائي مؤرخ في 29 فبراير 2012 حتت رقم 12-6 حتفيظ.

- قرار استئنافي مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 حتت رقم 216.

- قرار استئنافي مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 حتت رقم 343.
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- شهادتان بعدم النقض مؤرختان في 23 فبراير 2018.

- صورة شمسية من عقد بيع مؤرخ في 27 يناير 1981.

مع اإلشارة أن التعرض ال يقبل إال على حقوق طالب التحفيظ رقم 1.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق أربعاء الغرب.

                  املقوم محمد.

 

محافظة برشيد
                                                                                                                                                      

مطلب رقم 18735 - 53 

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ السيدين : 

حلبيب العايدي بن عبد القادر بنسبة 1/2

اخلالفة كايدي بن عبد القادر بنسبة 1/2

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرويف . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرويف .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار الشكة .

مساحته : 91 آر 89 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ليدري احمد و مصطفى ؛

شرقا : ورثة سي ادريس فكري و قاسمي بوشعيب ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ومطلب رقم 9599 - 53 والرسم العقاري رقم 

34528 - 53 وفتاح احمد و من معه ؛ 

غربا : مسلك من 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :

 58 42 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 151 بتاريخ 03 يوليو 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 363 صحيفة 272 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 26 يوليو 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 60 مؤرخة في 01 يوليو 2019. 

 - شهادة ادارية عدد 45/2019 مؤرخة في 10 يونيو 2019.

 - صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 14 

نوفمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 07 ابريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18736 - 53 

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ السيدين : 

حلبيب العايدي بن عبد القادر بنسبة 1/2

اخلالفة كايدي بن عبد القادر بنسبة 1/2

االسم الذي كان يعرف به امللك : الرويف . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الرويف .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار الشكة .

مساحته : 80 آر 73 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ورثة فتيحي الكبير ؛

شرقا : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : ممر من 3 امتار ؛ 

غربا : مطلب رقم 9599 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 199 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   -  

صحيفة 175 كناش األمالك عدد 79 بتاريخ 20 يوليو 2007.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 527 صحيفة 431 

كناش األمالك عدد 79 بتاريخ 02 ماي 2007.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 667 صحيفة 489 

كناش األمالك عدد 94 بتاريخ 05 أغسطس 2009.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 399 صحيفة 438 

كناش األمالك عدد 148 بتاريخ 28 مارس 2019.

 - رسم اصالح عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 662 صحيفة 464 

كناش اخملتلفة عدد 64 بتاريخ 20 مارس 2019.

451 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  - رسم   

284 كناش اخملتلفة عدد 70 بتاريخ 15 نوفمبر 2019.

373 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  - رسم   

213 كناش اخملتلفة عدد 69 بتاريخ 15 نوفمبر 2019.

 - شهادة ادارية عدد 13 مؤرخة في 15 مارس 2019.

 - تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 07 ابريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18737 - 53 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد بوستى بن ابراهيم

االسم الذي كان يعرف به امللك : املرعود . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املرعود .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار البراهمة .

مساحته : 01 هك 17 آر 46 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : عبد اجمليد رشيقي ؛

شرقا : عبد اجمليد رشيقي ؛
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 2133/د ؛ 

غربا : مسلك عرضه 5 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 204 صحيفة 291 

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 02 ديسمبر 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 212 صحيفة 304 

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 06 ديسمبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 113 مؤرخة في 11 أكتوبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 10 ابريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18738 - 53 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( فاطنة نبيل بنت عبد العزيز

االسم الذي كان يعرف به امللك : حريزي 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حريزي 2 .

نوعه : أرض فالحية بها خزان ماء و بئر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار بئر الثور .

مساحته : 35 آر 75 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 3602 من 30 متر الرابطة بني برشيد و الكارة ؛

شرقا : مطلب رقم 5364 - 15 و زهرة حريزي و الرسم العقاري رقم 33683 - 53 ؛

جنوبا : رضوان التائب ؛ 

غربا : رضوان التائب ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 233 صحيفة 209 

كناش األمالك عدد 138 بتاريخ 28 أغسطس 2017.

 72 78 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  رسم صدقة عدلي مضمن   -  

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

 70 77 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  رسم صدقة عدلي مضمن   -  

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

 - رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 426 صحيفة 397 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 30 يناير 2018.

 84 125 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  عدلي مضمن  رسم شراء   -  

كناش اخملتلفة عدد 142 بتاريخ 05 مارس 2018.

 245 270 صحيفة  بتوثيق برشيد بعدد  اراثة عدلي مضمن  - رسم   

كناش التركات عدد 97 بتاريخ 29 ماي 2015.

 - شهادة ادارية عدد 05/2018 مؤرخة في 13 فبراير 2018.

 - رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 491 صحيفة 369 

كناش األمالك عدد 143 بتاريخ 30 أغسطس 2018.

 - قرار عدد 06 مؤرخ في 27 أغسطس 2018 مبثابة إذن بالتقسيم.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 176 صحيفة 130 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 13 نوفمبر 2018.

509 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  - رسم   

277 كناش اخملتلفة عدد 67 بتاريخ 17 يناير 2019.

 - صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 09 

يناير 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 10 ابريل 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 18739 - 53 

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( أمينة باحليمر بنت العربي

االسم الذي كان يعرف به امللك : سالم . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سالم .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة برشيد امللحقة االدارية الثانية.

مساحته : 09 آر 70 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : باحليمر فاطمة ؛

شرقا : باحليمر بوشعيب ؛

جنوبا : طريق مارة عرضها 10 امتار ؛ 

غربا : ممر من 5 امتار و من ورائه الرسم العقاري رقم 30408 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 227 صحيفة 166 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 30 نوفمبر 2018.

 - صورة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 2 مؤرخة في 22 أكتوبر 2018.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 13 ابريل 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18740 - 53 

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( املهدي عراقي بن عبد القادر

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اجلنان . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اجلنان .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف .

مساحته : 22 آر 24 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : النادري احمد ؛

شرقا : طريق عمومية من 5 امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 22140 - 53 و الرسم العقاري رقم 22139 - 53 ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 22139 - 53 ؛
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احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 455 صحيفة 345 

كناش األمالك عدد 126 بتاريخ 29 مارس 2016.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 486 صحيفة 369 

كناش األمالك عدد 126 بتاريخ 15 أبريل 2016.

 - رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 294 صحيفة 203 

كناش األمالك عدد 142 بتاريخ 16 أبريل 2018.

 - رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 24 صحيفة 12 

كناش اخملتلفة عدد 72 بتاريخ 28 يناير 2020.

 - شهادة ادارية عدد 06/2018 مؤرخة في 18 فبراير 2018.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 46 مؤرخة في 11 مارس 2016.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 15 نوفمبر 2016.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 13 ابريل 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 18741 - 53 

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد النادري بن امليلودي

االسم الذي كان يعرف به امللك : بحيرة احلجرة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد النادري .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف .

مساحته : 57 آر تقريبا.

 حدوده : 

شماال : الطريق الرئيسية رقم 3014 عرضها 20 متر ؛

شرقا : حيمود احمد ؛

جنوبا : ورثة الوردي التامي ؛ 

غربا : مطلب رقم 16781 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 301 صحيفة 227 

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 21 فبراير 2019.

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 592 صحيفة 457 

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 26 يوليو 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 352 صحيفة 266 

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 26 مارس 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 630 صحيفة 490 

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 08 أغسطس 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 16 مؤرخة في 11 يوليو 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 03 مؤرخة في 07 يناير 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 13 ابريل 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 18742 - 53 

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد النادري بن امليلودي

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اجلنان . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اجلنان .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف .

مساحته : 22 آر 24 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ورثة العايدي بن علي ؛

شرقا : طريق عمومية من 5 امتار ؛

جنوبا : املهدي عراقي ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 29152 - 53 و الرسم العقاري رقم 22139 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 455 صحيفة 345 

كناش األمالك عدد 126 بتاريخ 29 مارس 2016.

 81 107 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  عدلي مضمن  رسم شراء   -  

كناش األمالك عدد 129 بتاريخ 21 أبريل 2016.

 - رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 294 صحيفة 203 

كناش األمالك عدد 142 بتاريخ 16 أبريل 2018.

 - رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 18 صحيفة 10 

كناش اخملتلفة عدد 72 بتاريخ 09 يناير 2020.

 - رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 24 صحيفة 12 

كناش اخملتلفة عدد 72 بتاريخ 28 يناير 2020.

 - شهادة ادارية عدد 06/2018 مؤرخة في 18 فبراير 2018.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 46 مؤرخة في 11 مارس 2016.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 13 ابريل 2020 على الساعة الثانية عشرة و النصف 

بعد الزوال.

مطلب رقم 18743 - 53 

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب رشيد بن موسى

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض ولد عيسى 1 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض املرس .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد التهامي .

مساحته : 57 آر 49 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ورثة عبد الرحمان دومة ؛

شرقا : ورثة البوعزاوي بن اجلياللي حيلي ؛
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جنوبا : عمر جعفري و موسى رشيد ؛ 

غربا : ورثة عبد الرحمان دومة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 222 صحيفة 318 

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 11 ديسمبر 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 273 صحيفة 393 

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 20 ديسمبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 101 مؤرخة في 17 أكتوبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 14 ابريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18744 - 53 

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( مينة خليل بنت بوشعيب

االسم الذي كان يعرف به امللك : الدزاز 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدزاز 2 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار البراهمة .

مساحته : 01 هك 01 آر 10 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : مسلك من 5 امتار و مطلب رقم 3369 - 63 و مطلب رقم 529 - 63 ؛

شرقا : مسلك من 5 امتار ؛

جنوبا : عبد اهلل خليل ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 57820 - 53 و الرسم العقاري رقم 50470 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 256 صحيفة 234 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 18 مارس 2019.

 - رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 20 صحيفة 33 

كناش األمالك عدد 152 بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

 - نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 07 مؤرخة في 23 يناير 2019.

 07 في  مؤرخة   38 عدد  ادارية  لشهادة  لالصل  مطابقة  نسخة   -  

أغسطس 2019.

 - نسخة مطابقة لالصل لرسم وكالة بنظير عدلي مضمن بتوثيق 

645 كناش عدد  645 صحيفة  سفارة اململكة املغربية بباريس بعدد 

08 بتاريخ 12 نوفمبر 2018.

 - تفويض مصحح االمضاء بتاريخ 03 سبتمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 13 ابريل 2020 على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال.

      احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

             فريد بدري.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33561 - 55

تاريخ اإليداع : 4 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة بايت سيدي املاحي"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بقعة بايت سيدي املاحي" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيديلي فطواكة احملل املدعو دوار الالتالت

مساحته 2 هـ 40 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق و الزاوية الناصرية 

شرقا : واد 

جنوب : ورثة ايت سيدي املاحي 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

-شهادة إدارية بتاريخ 16ديسمبر 2019

-حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 ابريل 2020 على الساعة 13 زواال

مطلب رقم 33562 - 55

تاريخ اإليداع : 4 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أغان بتفراوت"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أغان بتفراوت" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيديلي فطواكة احملل املدعو دوار الالتالت

مساحته 20 آ تقريبا 

حدوده :

 شماال : الرسم العقاري رقم 3195 - 55 وطريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : محمد بن لعروسي 
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غربا : ساقية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

-شهادة إدارية بتاريخ 16ديسمبر 2019

-حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 ابريل 2020 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 33563 - 55

تاريخ اإليداع : 4 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة ببوكمان أ"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بقعة ببوكمان أ" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيديلي فطواكة احملل املدعو دوار ايت مزدو

مساحته 90 آ تقريبا

حدوده :

 شماال : طريق 

شرقا : ورثة اخملتار بن حمادي 

جنوبا : ورثة ايت علي 

غربا : موالي اليزيد محمد ووثة ايت علي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

- شهادة إدارية بتاريخ 16ديسمبر 2019

-حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 ابريل 2020 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 33564 - 55

تاريخ اإليداع : 4 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة باجلنانات"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بقعة باجلنانات" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيديلي فطواكة احملل املدعو دوار ايت مزدو

مساحته 10 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : الداري عبد الرحمان والسماللي موالي عبد اهلل

شرقا : محمد بن ابيه 

جنوبا : ساقية 

غربا : محمد احلمومي و حسن فتاح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

-شهادة إدارية بتاريخ 16 ديسمبر 2019 

-حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 ابريل 2020 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 33565 - 55

تاريخ اإليداع : 5 فبراير 2020

طالب التحفيظ ايور محمد بن ابراهيم بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الداو الشانطي 2"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الداوزظ الشانطي 2" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي اغير نحاحان

مساحته 99 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : محمد واعوش 

جنوبا : خاليل حلسن 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 17مارس 2016 

-شهادة إدارية بتاريخ 14يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 6 ابريل 2020 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 33566 - 55

تاريخ اإليداع : 5 فبراير 2020

طالب التحفيظ أفازر عبد العزيز بن صالح بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اللوز 2"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "صالح 1" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك

مساحته 1 آ 14 س تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد ويسران و سعاد توامي 

شرقا : طريق 

جنوبا : جلول صادق و عائشة توامي 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

-صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 10 ابريل 2018 

-صورة شمسية من شهادة إدارية بتاريخ 12يوليو 2019

-رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20ديسمبر 2019 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 6 ابريل 2020 على الساعة 10 صباحا
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مطلب رقم 33570 - 55

تاريخ اإليداع : 6 فبراير 2020

طالب التحفيظ بركاشي صالح بن حمو بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "واسروتو"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بركاشي" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار القصر

مساحته 1 آ 36 س تقريبا

حدوده : 

شماال : بوقاسم عبد اجمليد 

شرقا : احلسني البطحة 

جنوبا : طريق 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25 ماي 1978 

-رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14يناير 1997 

-شهادة إدارية بتاريخ 24يناير 2020 

 13 2020 على الساعة  ابريل   6 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و15 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33571 - 55

تاريخ اإليداع : 6 فبراير 2020

طالب التحفيظ جهني محمد بن سعيد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احماموش"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احماموش" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تشواريت

مساحته 4 آ 3 س تقريبا

حدوده : 

شماال : التوامي جنمة 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

-نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12أغسطس 2003 

-شهادة إدارية بتاريخ 16ديسمبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 6 ابريل 2020 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 33572 - 55

تاريخ اإليداع : 6 فبراير 2020

طالب التحفيظ زهير نور الدين بن حلسن بنسبة1/2

زهير صالح بن حلسن بنسبة 1/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تابوين"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تناغملت" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اوزود

مساحته 4 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ابراهيم بن زروال 

شرقا : ابراهيم بن زروال 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : الزياني عبد الرحمان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27 نوفمبر 2006 

-شهادة إدارية بتاريخ 27 يناير 2020 

 15 2020 على الساعة  ابريل   6 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

بعد الزوال

مطلب رقم 33573 - 55

تاريخ اإليداع : 7 فبراير 2020

طالب التحفيظ ملهند محمد بن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت حيس"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمزة ريان" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تبانت احملل املدعو ايت حيس

مساحته 2 آ 28 س تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : طريق 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : أراضي اجلموع 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

-صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 28سبتمبر 2017 

-شهادة إدارية بتاريخ 3 سبتمبر 2019 

-رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12سبتمبر 2019 

 10 2020 على الساعة  ابريل   7 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33574 - 55

تاريخ اإليداع : 7 فبراير 2020

طالب التحفيظ االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "توريرت"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "توريرت" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو سقنبر

مساحته 6 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : محفوظ محمد 

شرقا : اعراب مصطفى 

جنوبا : بوهناتي خالد 

غربا : بوهناتي خالد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

-شهادة إدارية بتاريخ 5 فبراير 2020 

-حيازة هادئة ومستمرة

 13 2020 على الساعة  ابريل   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33575 - 55

تاريخ اإليداع : 7 فبراير 2020

طالب التحفيظ االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "متغارت"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "متغارت" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان

مساحته 4 هـ تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة 

شرقا : ورثة ايت احميدة 

جنوبا : أراضي اجلموع 

غربا : طريق وورثة ايت بريغيت 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

-شهادة إدارية بتاريخ 5 فبراير 2020 

-حيازة هادئة ومستمرة

 12 2020 على الساعة  ابريل   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة زواال

مطلب رقم 33576 - 55

تاريخ اإليداع : 7 فبراير 2020

طالب التحفيظ االوقاف العامة بنسبة1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ادار اجلامع"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ادار اجلامع" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو اسقنبر

مساحته 2 هـ تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : ورثة الساملي عبد الرحمان و بوينغان صالح 

جنوبا : ورثة ايت بريغيت 

غربا : ورثة ايت الهداوي و طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

- شهادة إدارية بتاريخ 5 فبراير 2020 

-حيازة هادئة ومستمرة

 11 2020 على الساعة  ابريل   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33577 - 55

تاريخ اإليداع : 7 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تني امليلت"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تني امليلت"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو اسقنبر

مساحته 1 هـ 20 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : الساملي عبد الكرمي 

شرقا : توشنت احمد 

جنوبا : طليوي حفيظ 

غربا : ورثة ايت حسيبون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

-شهادة إدارية بتاريخ 28 يناير 2020 

-حيازة هادئة ومستمرة

 10 2020 على الساعة  ابريل   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33578 - 55

تاريخ اإليداع : 7 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "توريررت نضكوكت"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "توريررت نضكوكت" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو اسقنبر

مساحته 3 هـ تقريبا

حدوده : 
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شماال : طريق 

شرقا : ورثة ايت بونصير 

جنوبا : ورثة ايت مسيون 

غربا : ورثة ايت املهداوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

- شهادة إدارية بتاريخ 5 فبراير 2020 

-حيازة هادئة ومستمرة

 09 2020 على الساعة  ابريل   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة صباحا:

مطلب رقم 33579 - 55

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020

طالب التحفيظ ايت منصور علي بن محمد بنسبة1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغبالو"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك علي" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تشبيت

مساحته 96 س تقريبا

حدوده : 

شماال : حمو زكي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : ورثة حلسن زكي 

غربا : حمو زكي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

-رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 2 أكتوبر 2018 

-شهادة إدارية بتاريخ 4 فبراير 2019 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 ابريل 2020 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 33580 - 55

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020

طالب التحفيظ شدلي محمد العربي بن محمد بنسبة 14 / 48

 شدلي محمد حسن بن محمد بنسبة 14 / 48

 شدلي مرمية بنت محمد بنسبة 7 / 48

 شدلي زهرة بنت محمد بنسبة 7 / 48

 ابوزيد عائشة بنت عبد الرحمان بنسبة 6 / 48 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مزارع تكال"

 اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مزارع تكال" 

مشتمالته : أرض عارية مكونة من قطعتني

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار ايت اهرى

مساحته 1 هـ 40 آ 14 س تقريبا

حدوده : 

القطعة 1

شماال : الزاكي ايدير 

شرقا : طريق 
جنوبا : بن بهوش صالح 

غربا : شرفي محمد 
القطعة 2

شماال : املكتب الفرعي جلماعة ايت تكال و مسعف ليام ابراهيم و زدا 
احلسني و ممر 

شرقا : قدير ناصر 
جنوبا : بوشكيرة محمد 

غربا : طريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 
-رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 22 يناير 2020 

-شهادة إدارية بتاريخ 7 فبراير 2020 
 15 2020 على الساعة  ابريل   9 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "احلمدانية"
الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 3938 املؤرخة في 20 أبريل 1988 ذي املطلب
رقم 16080 - 10 الكائن بإقليم أزيالل جماعة أفورار احملل

 املدعو ايت سعيد
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 04 فبراير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله. تتابع من اآلن فصاعدا في إسم 
العقاري  التصميم  أظهرها  التي  وباملساحة  التحفيظ  طالب  نفس 
وهي 03 آر 03 سنتيار بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب 
املذكور. للمطلب  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك  التحفيظ. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بورية تبقيب
 املرجات" الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة
الرسمية عدد 1043 املؤرخة في 26 ديسمبر 2018 

ذي املطلب رقم 23259 - 55 الكائن بإقليم أزيالل جماعة
سيدي يعقوب احملل املدعو تكني املرجات 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 22 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله. تتابع من اآلن فصاعدا في إسم 
العقاري  التصميم  أظهرها  التي  وباملساحة  التحفيظ  طالب  نفس 
وهي 57 آر 58 سنتيار بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب 

التحفيظ. وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا للمطلب املذكور.
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل بالنيابة.

                               عبد العزيز احلاجبي.

 

محافظة مكناس - االسماعيلية

مطلب رقم 4532 - 59
تاريخ اإليداع : 10 فبراير2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد التواركة" ؛
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد التواركة " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من طابق حتت ارضي و سفلي و طابق علوي ؛

موقعه : شارع رحال املسكيني اتواركة مكناس ؛

مساحته : 07 ار 50 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة)ملك عمومي( ؛

شرقا : زنقة)ملك عمومي( ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 15630 - 59 ؛ 

غربا : شارع )ملك عمومي(؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة  14ابريل2020  هو   : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

11و30 صباحا؛

مطلب رقم 4533 - 59

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طراز 3365" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طراز3365" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من طابق ارضي ؛

موقعه : درب الفران النجارين املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 46 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : السيدة فاطمة ستيتو ؛

شرقا : زنقة)ملك عمومي( ؛

جنوبا : السادة ورثة محمد مناتي ؛ 

غربا : السادة ورثة محمد مناتي؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو14ابريل2020 الساعة 10 صباحا؛ 

مطلب رقم 4534 - 59

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل 353" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل 353" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي ؛

موقعه : زنقة القبابني املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 90 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة)ملك عمومي( ؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : االحباس؛ 

غربا : االحباس ؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو14 ابريل2020 الساعة 10 و 

30 صباحا؛

مطلب رقم 4535 - 59

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل 305" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل305 " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : درب سيدي عمر بوعوادة املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 1 ار 82 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس و محمد بن عثمان ؛

جنوبا : السيد اخملطوبي علي والسيد عالل بن ادريس ؛ 

غربا : السيد احلاج ادريس الكامل و االحباس؛  

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو14 ابريل2020 الساعة 11 صباحا؛

مطلب رقم 4536 - 59

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل304" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل 304" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من طابق سفلي و اخر علوي؛

موقعه : درب الزاوية التيجانية املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 01ار 13س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس ؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛ 
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غربا : االحباس ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو15 ابريل 2020 الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 4537 - 59

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل351" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل351" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي واحد ؛

موقعه : زنقة القبابني املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 01ار 10 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : درب )ملك عمومي( ؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي( ؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي( ؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو 15 ابريل 2020 الساعة 11و 

30 صباحا؛ 

مطلب رقم 4538 - 59

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل322" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل 322" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني ؛

موقعه : زنقة حمام اجلديد باب عيسي املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 83 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس ؛

شرقا : االحباس؛ 

جنوبا : االحباس؛

غربا : زنقة )ملك عمومي(؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو15 ابريل 2020 الساعة10و 

30د صباحا؛

مطلب رقم 4539 - 59

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

و  بوعوادة  اعمرو  : "ضريح سيدي  حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

زاوية الغوماري " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضريح سيدي اعمرو 

بوعوادة و زاوية الغوماري " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : درب سيدي اعمر بوعوادة املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 05 ار 28 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة)ملك عمومي(؛

شرقا : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 63574 - 59؛

غربا : ساحة لهدمي ؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

شهادة مؤرخة في 3 يناير 2020؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو15 ابريل 2020 الساعة11 صباحا؛

مطلب رقم 4540 - 59

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محالت جتارية -1803-1804-1805

1107-1811" ؛

1803- جتارية  محالت   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

 "1804-1805-1811-1107

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : درب الزاوية التيجانية املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 40 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : السيدة ابراهيمي فطومة ؛

شرقا : درب )ملك عمومي(؛ 
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جنوبا : درب )ملك عمومي(؛ 

غربا : السيد عبد اهلل بن مومن؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو 16ابريل2020 الساعة 10صباحا؛

مطلب رقم 4541 - 59

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محالت جتارية 1816-1815-3391-3390" ؛

3390- االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محالت جتارية 

1816-1815-3391" ؛

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي بها محالت جتارية  ؛

موقعه : زنقة القبابني املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 33 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 4003 ك ؛

جنوبا : االحباس؛ 

غربا : زنقة )ملك عمومي(؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو 16 ابريل 2020 الساعة10و 

30 د صباحا؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                    البوراحي عبد الواحد. 

 

محافظة طنجة بني مكادة

 مطلب رقم 25514 - 61

تاريح اإليداع : 05 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : ثورية بوعنان بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالل"؛

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي و طابق أول؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، مزارع أكنوان السفلية؛ 

مساحته : 04 آر 31 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : يونس أمغار، 

شرقا : رحمة الغموري؛

جنوبا : عبد احلميد النعيمي السوسي؛

غربـا : حلسن احلسنيوي؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2012؛

2 - رسم موافقة عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2012؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2012؛

4 - رسم موجب مبطابقة إسم عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2011؛

5 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 1966؛

الساعة  على   2020 أبريل   07 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25515 - 61

تاريح اإليداع : 05 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : العربي دكان بن اخلمار؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بئر الطنجي"؛  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العربي دكان"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

دوار املنبار، احملل املدعو " بئر الطنجي "؛ 

مساحته : 60 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : محمد اليقني، 

شرقا : سميرة شعو؛

جنوبا : طريق من 4 أمتار؛

غربـا : حسن اليقني؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 أكتوبر 2017؛

2 - نسخة من رسم إراثة و متخلف عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2007؛

3 - نسخة من رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 10 يوليو 2017؛

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2017؛

5 - نسخة من رسم إصالح مساحة و حدود عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2017؛
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6 - نسخة من رسم إراثة و متخلف عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2000؛

الساعة  على   2020 أبريل   07 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة و النصف صباحا.

 مطلب رقم 25516 - 61

تاريح اإليداع : 05 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : سفيان اجملاطي سالمة بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سكسافة"؛  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سفيان اجملاطي سالمة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

دوار املنبار، احملل املدعو " سكسافة "؛ 

مساحته : 60 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : طريق من 5 أمتار، 

شرقا : عبد املالك زرود؛

جنوبا : محمد الزوجال؛

غربـا : بالل اجملاطي سالمة؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 أكتوبر 2017؛

2 - نسخة من رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 03 أكتوبر 2017؛

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2017؛

4 - نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 1998؛

الساعة  على   2020 أبريل   07 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25517 - 61

تاريح اإليداع : 05 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : الزهرة الكوري بوعصاب بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اخلير"؛

نوعه : أرض بها بناية من كراج سفلي و طابقني و مرفق بالسطح؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو " حي القصيبات "؛ 

مساحته : 01 آر تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : عبد القادر أحشاد، 

شرقا : عمر غيالل و أحمد بولنب؛

جنوبا : الدبدوبي أحمد؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم ملحق شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 2020؛

2 - رسم ثبوت بناء عدلي مؤرخ في 07 أبريل 1994؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 أبريل 1980؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 مارس 1974؛

الساعة  على   2020 أبريل   07 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

التاسعة صباحا.

 مطلب رقم 25518 - 61

تاريح اإليداع : 05 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : منير اجملذوبي بن امحمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجملذوبي"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي، احملل املدعو " ارهونة "؛ 

مساحته : 06 آر 30 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 65737 - 61، 

شرقا : ورثة أحمد عمران؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 48617 - 61؛

غربـا : ورثة أوالد مرمي؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - وكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 23 أكتوبر 2019؛

2 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2015؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2010؛

4 - نسخة لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2008؛

5 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2008؛

الساعة  على   2020 أبريل   07 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

 مطلب رقم 25519 - 61

تاريح اإليداع : 05 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : أنس الدرغامي بن عبد القادر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أنس"؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابقني؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو " بئر حرشون "؛ 
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مساحته : 50 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : عبد السالم الديال، 

شرقا : أمينة أصوفي؛

جنوبا : محمد الزواق؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم تصريح ببناء عدلي مؤرخ في 20 مارس 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2017؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2000؛

4 - نسخة لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2017؛

الساعة  على   2020 أبريل   07 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25520 - 61

تاريح اإليداع : 05 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : 

1 - فاطمة بولعيش بنت أحمد بنسبة1/8؛

2 - لسان الدين بولعيش بن عبد الواحد بنسبة2/8؛

3 - إشراف بولعيش بنت عبد الواحد بنسبة1/8؛

4 - لؤي بولعيش بن عبد الواحد بنسبة2/8؛

5 - قصاي بولعيش بن عبد الواحد بنسبة2/8؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بولعيش 2"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

قصر  القروية  اجلماعة  أجنرة،  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

اجملاز، احملل املدعو " فرسيوة "؛ 

مساحته : 98 آر 43 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : أحمد بولعيش، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2535 - 19 و 61921 - 61؛

جنوبا : أحمد الفالح؛

غربـا : الطريق السيار؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - توكيلني عرفيني مصادق على صحة إمضائهما في 24 أكتوبر 2019؛

2 - توكيل خاص عرفي مصادق على صحة إمضائه في 17 أكتوبر 2019؛

3 - توكيل خاص عرفي مصادق على صحة إمضائه في 16 أكتوبر 2019؛

2018؛ نوفمبر   07 في  مؤرخة  - صورة شمسية لشهادة ضبطية   4

5 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 25 أغسطس 2016؛

6 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2018؛

7 - نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 أبريل 1994؛

8 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09 فبراير 1994؛

الساعة  على   2020 أبريل   07 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25521 - 61

تاريح اإليداع : 06 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : 

1 - فاطمة اكزناي بنت حدو بنسبة 6/48؛

2 - منير بروحو بن أحمد بنسبة 14/48؛

3 - نعيمة بروحو بنت أحمد بنسبة 7/48؛

4 - كرمية بروحو بنت أحمد بنسبة 7/48؛

5 - محمد سمير بروحو بن أحمد بنسبة 14/48؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني اجلديدة"؛  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني اجلديدة"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

: والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية سبت  موقعه 

الزينات، دوار اخلرب، احملل املدعو " عني اجلديدة "؛ 

مساحته : 04 هـ 37 آر 06 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 17942 - 06، 

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقم 718 - 61 و رقم 8556 - 61؛

غربـا : مطلب التحفيظ رقم 21440 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - نسخة لرسم بيان التملك عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2013؛

2 - توكيل خاص عرفي مصادق على صحة إمضائه في 28 أغسطس 2013؛

3 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 1984؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 يناير 1975؛

الساعة  على   2020 أبريل   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25522 - 61

تاريح اإليداع : 06 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : 

1 - أحمد األشهب بن حلسن بنسبة 1/2؛

2 - عبد العالي األشهب بن حلسن بنسبة 1/2؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خندق احملروق"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية اجلوامعة، 

دوار اجلوامعة؛ 

مساحته : 01 هــ 27 آر 50 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : عبد احلي الوهابي ، احميدو اخملتار اخلياط و أحمد الطامسي، 

شرقا : محمد الشعاير؛

جنوبا : محمد الشويعر؛

غربـا : محمد الشويعر؛
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احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك :

1 - وكالة مفوضة ألجل إجراءات التحفيظ عرفية مصادق على صحة 
إمضائها في 31 يناير 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 يوليو 2008؛
3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 مارس 2008؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 1988؛
الساعة  على   2020 أبريل   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25523 - 61
تاريح اإليداع : 06 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : 
1 - أحمد الطراف بن العياشي بنسبة 1/2؛

2 - محمد اورياغل بن محمد بنسبة 1/2؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة؛ احملل املدعو " بني توزين "؛  
مساحته : 86 س تقريبا؛

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري رقم 59848 - 61، 

شرقا : ملك الغير؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 50715 - 61؛

غربـا : طريق؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :
1 - ملحق إصالحي لرسم شراء عدلي مؤرخ في 02 أبريل 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ماي 2015؛
3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 فبراير 2015؛

4 - نسخة لرسم مناقلة عدلي مؤرخ في 18 أبريل 1990؛
الساعة  على   2020 أبريل   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.
 

اعالن عن ايداع البيان التجزيئي التعديلي 
ملنطقة التحفيظ  اجلماعي املدعوة اجوامعة 

قيادة اجوامعة- طنجة بني مكادة

ليكن في علم العموم انه مت ايداع البيان التجزيئي التعديلي ملنطقة 
قيادة  قائد  مبكتب  اجوامعة؛  املدعوة  اجلماعي  العقاري   التحفيظ  
رقم  الشريف  الظهير  من   04 الفصل  ملقتضيات  تطبيقا  اجوامعة؛ 
شعبان   08-1008 عدد   1389 االولى  جمادى   10 بتاريخ   174-69-01
ميالدية   1969 يوليو   25 موافق  هجرية   2018  )3359 ابريل   1439(25
بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية ؛ويجوز لكل من يهمه االمر 
االطالع مجانا على هذا البيان مبقر السلطة احمللية واحملافظة العقارية 

عمال مبقتضيات الفصل 11 من الظهير املذكور.
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                           عبد احلي السباعي

محافظة الداخلة

مطلب رقم  222 - 62

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدولة 179/ قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 179/ قروي". 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : جماعة بئر انزران

مساحته : 7482 هكتار تقريبا.

 حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 45 - 62 والرسم العقاري رقم 11704 - 62،

شرقا : الرسم العقاري رقم 12387 - 62،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 11567 - 62،

غربا : الدولة امللك اخلاص.

 احلقوق العينية : الشيء.

 أصل امللك :

- نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة مؤرخ في 2020 فبراير 03.

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 223 - 62

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدولة 180 قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 180 قروي". 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : جماعة العركوب

مساحته : 17590 هكتار تقريبا.

 حدوده : 

شماال : الدولة امللك اخلاص،

 شرقا : الرسم العقاري رقم 11567 - 62،

جنوبا : الدولة امللك اخلاص.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3294 - 17 و الرسم العقاري رقم 11662 - 62.

احلقوق العينية : الشيء.

 أصل امللك :

 2020 في  مؤرخ  الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  موجزة  -نسخة 

فبراير 03.

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة )11 س 00 دقيقة صباحا(.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.

                                             رشيد الوردي.
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محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17545 - 66 

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : العربي أبلهاض بن محمد بن ابريك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " وكرزان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وكرزان 1".

والثانية من  االولى من طابق سفلي  بنايتني  بها  عارية  أرض   : نوعـه 

طابق سفلي وآخر علوي.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة تولوكلت دوار تولوكلت.

مساحته : 4 آر 43 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

شرقا : ورثة اجلاليجي)إبراهيم أعيشي(؛

غربا : طريق عمومي.

أصل امللك : 

1 -رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2019 املوافق ل07 صفر 1441 

توثيق امنتانوت..

2 -شهادة إدارية عدد 75 مؤرخة في 11 ابريل 2019.

3 -شهادة إدارية بعدم التجزئة عدد 03/2020 مؤرخة في 31 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو : 07 ابريل 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17546 - 66 

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : العربي أبلهاض بن محمد بن ابريك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " وكرزان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وكرزان 2".

نوعـه : أرض عارية بها بناية من طابق سفلي وآخر علوي.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة تولوكلت دوار تولوكلت.

مساحته : 1 آر 98 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

جنوبا : حسن بوالهزات وحلسن اوكزمت؛

شرقا : ورثة اجلاليجي)إبراهيم أعيشي(؛

غربا : طريق عمومي.

أصل امللك : 

1 -رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2019 املوافق ل07 صفر 1441 

توثيق امنتانوت.

2 -شهادة إدارية عدد 76 مؤرخة في 11 ابريل 2019.

3 -شهادة إدارية بعدم التجزئة عدد 02/2020 مؤرخة في 31 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو : 07 ابريل 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17547 - 66 

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : العربي أبلهاض بن محمد بن ابريك

-2االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " وكرزان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وكرزان 3".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة تولوكلت دوار تولوكلت.

مساحته : 4 آر 29 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي ؛

جنوبا : العربي بن احمد؛

شرقا : ورثة اطرمالن؛

غربا : طالب التحفيظ.

أصل امللك : 

1 -رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2019 املوافق ل07 صفر 1441 

توثيق امنتانوت.

2 -شهادة إدارية عدد 77 مؤرخة في 11 ابريل 2019.

3 -شهادة إدارية بعدم التجزئة عدد 01/2020 مؤرخة في 31 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو : 07 ابريل 2020 على 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

            حسن اخللقي

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6106 - 67

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد حميد العمري بن رحال.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : تفرت.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك العمري ".

نوعـه : أرض عارية بها بنايتني وبئر.
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موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، دوار ايت مخشون.

مساحته : 09 آر 44 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق وسعيد اوناصر ومحمد اوناصر وورثة اكرويد.

شرقا : الرسم العقاري رقم 19645 - 67.

جنوبا : طريق.

غربا : محمد رزقي.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

رسم بيع عدلي مؤرخ في 05 أبريل 2003 مضمن بكناش األمالك 20 

عدد 357 صحيفة 226 بتاريخ 08 أبريل 2003.

األمالك بكناش  مضمن   2001 أغسطس   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم 

21 عدد 30 صحيفة 21 بتاريخ 29 أغسطس 2003.

عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 22 أغسطس 1985 مسجل 

مبكناس بتاريخ 13 أغسطس 2001.

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

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6107 - 67

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2020.

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص-  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة مبكناس.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك الدولة عدد 295/ح.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الدولة عدد 295/ح".

نوعـه : مرفق رياضي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة عني تاوجطات. 

مساحته : 01 هكتار 32 آر 46 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طرق.

شرقا : الرسم العقاري رقم 8141/ك.

جنوبا : املكتب الوطني للسكك احلديدية.

غربا : الرسم العقاري رقم 2492/ك.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : مستخلص من سجل محتويات أمالك الدولة مؤرخ في 

04 سبتمبر 2019. 

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

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6108 - 67

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2020.

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص-  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة مبكناس.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسكا اوفقير.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسكا اوفقير"

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل. 

مساحته : 14 هكتار 27 آر 50 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : بناصر محمد ابوعزة.

شرقا : ورثة موحى اومولود.

جنوبا : واد.

غربا : الرسم العقاري رقم 12859/ك.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

مستخلص من سجل محتويات أمالك الدولة مؤرخ في 09 سبتمبر 2019. 

صورة من اجلريدة الرسمية رقم 2391 بتاريخ 22 أغسطس 1958.

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

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6109 - 67

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2020.

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص-  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة مبكناس.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : تكلمامني.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تكلمامني"

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل. 

مساحته : 10 هكتار 94 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني اخشو.

شرقا : الرسم العقاري رقم 12314/ك.

جنوبا : واد.

غربا : بناصر محمد اوبوعزة.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

مستخلص من سجل محتويات أمالك الدولة مؤرخ في 09 سبتمبر 2019. 

صورة من اجلريدة الرسمية رقم 2391 بتاريخ 22 أغسطس 1958.

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

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 6110 - 67

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2020.

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص-  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة مبكناس.
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حمو الصغير.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمو الصغير"

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل. 

مساحته : 05 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ادريس الصينية ومن معه.

شرقا : حلسن اوميمون.

جنوبا : الطريق.

غربا : ادريس الصينية ومن معه.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

مستخلص من سجل محتويات أمالك الدولة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019. 

صورة من اجلريدة الرسمية رقم 2391 بتاريخ 22 أغسطس 1958.

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

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 6111 - 67

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد املوزاري بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : اخلربة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلربة"

نوعـه : أرض عارية بها بناية من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت ايدير. 

مساحته : 04 آر 58 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : زنقة.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 13906 - 67.

غربا : الرسم العقاري رقم 63898 - 05 واملطلب رقم 2066 - 59.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2019 أبريل   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم 

األمالك 68 عدد 207 صحيفة 248 بتاريخ 14 ماي 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 ابريل 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6112 - 67

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ميلود الزروالي بن سعيد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بئر سفان.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بئر سفان"

نوعـه : أرض فالحية محجرة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت نعمان، دوار ايت حند احسني. 

مساحته : 02 هكتار 89 آر 72 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : حفيظ اوفقير.

شرقا : الرسم العقاري رقم 14141 - 67.

جنوبا : عبد اهلل اوفقير.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

مضمن   2020 يناير   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  اصل 

بكناش األمالك 70 عدد 54 صحيفة 57 بتاريخ 29 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 ابريل 2020 على 

الساعة 13 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب. 

يوسف مختري.    

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18074 - 68

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : بوعبيد احلبيب بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بوعبيد" 

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني اثنني.

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

مساحته : 01 آر 50 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : السعيد احلبيب بن محمد؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 46476 - 10 والرسم العقاري عدد 22143 - 10؛

جنوبا : زنقة؛              

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 29 ديسمبر 1986؛

- عقد اشهاد توثيقي بتاريخ 28 اغسطس 2018 و 13 فبراير 2019؛

- شهادة إدارية عدد 222 - 2017 بتاريخ 16 نوفمبر 2017؛

- صورة عادية لوكالة عرفية اصلها بتاريخ 05 مايو 1972 اصلها مقيد 

بالرسم العقاري عدد 4467 - ب؛

- صورة عادية لوكالة عدلية اصلها بتاريخ 29 مايو 1972 اصلها مقيد 

بالرسم العقاري عدد 1245 - ب؛
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- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 30 اكتوبر 2019؛

- تقرير احلضور بتاريخ 10 فبراير 2020؛

- طلب مصحح االمضاء 10 فبراير 2020؛

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18075 - 68

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : احلبيب السعيد بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك السعيد" 

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني اثنني.

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

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 6098 - 68؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 46476 - 10؛

جنوبا : بوعبيد احلبيب؛              

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

  أصل امللك : 

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي بتاريخ 29 ديسمبر 1986 مسلمة 

من االدارة اجلهوية للضرائب ببني مالل بتاريخ 09 اكتوبر 2019؛

- عقد اشهاد توثيقي بتاريخ 28 اغسطس 2018 و 13 فبراير 2019؛

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 24 ابريل 2014 مضمن بعدد 31 صحيفة 40؛

- شهادة إدارية عدد 221 - 2017 بتاريخ 16 نوفمبر 2017؛

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بقنصلية اململكة املغربية ببولونيا 

بتاريخ 28 مارس 2014؛

- صورة عادية لوكالة عرفية اصلها بتاريخ 05 مايو 1972 اصلها مقيد 

بالرسم العقاري عدد 4467 - ب؛

- صورة عادية لوكالة عدلية اصلها بتاريخ 29 مايو 1972 اصلها مقيد 

بالرسم العقاري عدد 1245 - ب؛

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 02 يناير 2020؛

- تقرير احلضور بتاريخ 10 فبراير 2020؛

- طلب مصحح االمضاء بتاريخ 10 فبراير 2020؛

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق مبطلب رقم 17859 - 68

امللك   حتفيظ  مسطرة  فإن   2020 يناير   15 في  مؤرخ  مطلب  مبقتضى 

املدعو ''االحراش'' موضوع مطلب رقم 17859 - 68 الكائن بإقليم و دائرة 

الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني شكدال اوالد مبارك احملل 

املدعو اوالد امبارك املنشور خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1039 

بتاريخ 03 اكتوبر 2018 تتابع في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي 

40 سنثيار التي اظهرها التصميم  ار   65 02 هكتارات  مبساحة قدرها 

العقاري بدال من املساحة املصرح بها اثناء ايداع مطلب التحفيظ.

وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا وكذا بناء على : 

1 - اشهاد تابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 02 ديسمبر 2019؛

2 - تصريح عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 03 ديسمبر 2019؛

3 - مطلب التقييد مصحح االمضاء بتاريخ 15 يناير 2020؛

 2019  -  491 عدد  شكدال  لبني  اجلماعي  اجمللس  رئيس  موافقة   -  4

بتاريخ 28 نوفمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30742 - 72

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : نبيل الوردي بن العربي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدول احلمارة أوال"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الوردي"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة صخور الرحامنة، مزارع دوار جبالة 

فريق العطاية.

مساحته : 02 هـ 84 آر 19 س تقريبا.

اجملاورون׃

شماال : حميد البودان؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 09؛

جنوبا : رشيد املعوض، عبد الكرمي املعوض؛

غربا : الرسم العقاري عدد 10202/م.
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أصل امللك ׃

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 54 صحيفة 56 

كناش األمالك 104 بتاريخ 04 فبراير 2014 توثيق ابن جرير.

 428 463 صحيفة  - نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن أصلها بعدد 

سجل األمالك رقم 90 بتاريخ 14 يوليوز 2011 توثيق ابن جرير.

رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 275 كناش عدد 81 بتاريخ 06 اغسطس 2008.

تصريح بالضياع ثادر عن أمن برشيد حتت عدد 33/أ180/2020 بتاريخ 

22 يناير 2020.

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57378 - 75

تاريخ اإليداع :  05 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ  : طامو حرفي بنت العربي .

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض السدرة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض السدرة ".

نوعه : أرض فالحية.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار بني عامر.

مساحته :  24 ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طالبة التحفيظ؛

شرقا : عبد الرحيم مساعيد ومحمد بويريدة ؛

جنوبا : عبد الرحيم مساعد؛

غربا : طالبة التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

-  عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 03 - 02 - 2020

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57379 - 75

تاريخ اإليداع :  05 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ  : الغزال القهوي بنت محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض جنان الصغير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض جنان الصغير ".

نوعه : أرض فالحية.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار العليوات.

مساحته :  13 ار 50 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : السيفي عبد الرحمان بن محمد؛

شرقا : السيفي بوشعيب ؛

جنوبا : رقية القهوي بنت محمد؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 27 - 12 - 2019

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57380 - 75

تاريخ اإليداع :  05 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : عبد الكرمي محفوظ بن املصطفى .

اإلسم الذي يعرف به امللك " الكاعة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الكاعة ".

نوعه : بقعة ارضية بها سكن سفلي

، دوار  الواليدية  ، دائرة الزمامرة، جماعة   : إقليم سيدي بنور  موقعه 

حيوط الكاهية.

مساحته :  02 ار 60 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محفوظ احمد؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : محفوظ احمد؛

غربا : الطريق وورثة مغنية؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 18 - 02 - 2014

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 57381 - 75

تاريخ اإليداع :  06 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ  : خديجة لكنيزي بنت محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك " حرش الفرن".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حرش الفرن".

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة، جماعة  الواليدية ، دوار الباكير.

مساحته :  15 ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عائشة معروف؛

شرقا : ابراهيم معروف ؛

جنوبا : محمد معروف؛

غربا : طريق مارة؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 26 - 12 - 2019 

 -  صورة من رسم مخارجة مؤرخ في 07 - 09 - 2013

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 57382 - 75

تاريخ اإليداع :  06 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : خليل الدغمي بن اجلياللي  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " بالد سيدي بوبكر".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد سيدي بوبكر".

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة  الشعيبات ، 

دوار بني اسليم.

مساحته :  02 هكتار 57 ار 51 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أحمد احلمري؛

شرقا : الطريق املعبدة ؛

جنوبا : مطلب عدد 30491 - 75 ومطلب عدد 30704 - 75؛

غربا : مطلب عدد 30454 - 75 ورشيد ملسلك؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

-  رسم شراء  عدلي مؤرخ في 18 - 04 - 2019.

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 - 04 - 2019.

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 - 01 - 2019.

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 - 01 - 2017

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 00 زواال.

مطلب رقم 57383 - 75

تاريخ اإليداع :  06 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : احلسن احملفوظ بن مبارك  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض الرمل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض الرمل ".

نوعه : أرض فالحية

سيدي  جماعة   اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، املركز

مساحته :  01 هكتار 22 ار 64 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الناجي فاطمة وورثة حميدة؛

شرقا : ورثة التونسي ؛

جنوبا : بوشعيب الناجي وورثة التايكة فاطمة؛

غربا : طريق مارة؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 12 - 04 - 2018

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57384 - 75

تاريخ اإليداع :  06 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : محمد عفان بن محمد  .

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض كوشان 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض كوشان 2 ".

نوعه : أرض فالحية

 ، بولعوان  دائرة سيدي اسماعيل، جماعة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوار الغريفة.

مساحته :  36 ار 24 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : خديجة عفان؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء
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أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 - 01 - 2020.

 -  شهادة ادارية عدد01 - 2020 مؤرخة في 09 - 01 - 2020

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57385 - 75

تاريخ اإليداع :  06 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : أحمد بن الرايس بن عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض املواهب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض املواهب".

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة  الشعيبات ، 

دوار ملسيكنات.

مساحته : 04 هكتار 55 ار 29 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق  وورثة مستغفر عبد اهلل  ومستغفر عالل ؛

شرقا : مستغفر عالل  ومطلب عدد 34435 - 75 ؛

جنوبا : سي محمد بن احمد  وورثة  عيسى بن حجام  ومكي بن بوعرفة؛

غربا : مطلب عدد 34105 - 75 وزهرة بنت احلاج بن سليمان  ومطلب 

عدد 34436 - 75؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 - 10 - 2018.

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 - 05 - 2017.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 - 10 - 2018.

 -  عقد بيع عرفي ثابت التاريخ ومصادق عليه بتاريخ 23 - 05 - 2017.

 -  نسخة  رسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 - 08 - 2006.

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

امبارك السوسي   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم  1873 - 76

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020. 

طالبا التحفيظ : 

1  -  عبد الرحمن بنموح بن املهدي

2  -   سعيدة بكور بنت محمد 

على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " ملك بنموح " ؛             

نوعـه : أرض عارية .

موقعـه  : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل الرميالت 

احملل املدعو  : ظهر احلساين.

مساحتـه : 02 آر 00 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال :  طريق عمومية ؛

شرقا :  الرسم العقاري عدد 53752 - 19 ؛

جنوبا : ملك مونة هاين و من معها ؛

غربا :  طريق عمومية من 6 امتار؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 -  نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 24 من ربيع الثاني 1411 

املوافق لـ 13 نوفمبر 1990؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ذو احلجة  1431  املوافق لـ 10  ديسمبر 2010؛

3 -  نسخة رسم هبة عدلي مؤرخ في 13 من شوال  1437  املوافق لـ 

04  يوليو 2018؛ ؛

1440 املوافق لـ  16 من ربيع الثاني   4 -  رسم اقرار عدلي مؤرخ في 

18 يوليو 2016؛

لـ املوافق    1437 القعدة   ذو   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -  5

 08  اغسطس 2016؛                                                                                                                                                         

6 -  صورة شمسية مصادق عليها لوكالة عرفية مصححة االمضاء 

بتاريخ 12 - 06 - 2019 ؛

7 -  شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل حتت 

عدد 2254 مؤرخة في 08 - 10 - 2019.

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال . 

مطلب رقم  1874 - 76

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020. 

 طالبا التحفيظ  : 

1 -  عبد الواحد الزرقي بن محمد بنسبة 2 - 3

2 -  بشرى بيلوط بنت محمد بنسبة 1 - 3.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " محمد علي " ؛             

نوعـه : أرض عارية .

احملل  الفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو  : بنديبان شارع عالل الفاسي.

مساحتـه : 80 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 31508 - 76 ؛

شرقا :  الطريق ؛



1349 عدد 1103 - 24 جمادى االخرة 1441 )19 فبراير 2020(

جنوبا : خضار محمد و الشامضي عبد الرحيم ؛

غربا :  محمد اهروش؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

3 -  نسخة رسم واحد عدلي مؤرخ في 05 جمادى االولى 1404 املوافق 

لـ 08 فبراير 1984؛

4 - نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 22 من  ربيع الثاني  1422  املوافق 

لـ 24  يوليو 2001؛                                                                                                                                                         

5 -  نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 13 من رمضان  1425  املوافق 

لـ 27  اكتوبر 2004؛ ؛

6 -  نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 02 جمادى الثانية  1426 

املوافق لـ 09 يوليو 2005؛

7 -  نسخة رسم وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 02 جمادى الثانية  

1426 املوافق لـ 09 يوليو 2005؛    

8 -   نسخة رسم وكالة عدلي مؤرخ في 07 صفر  1427 املوافق لـ 

07 مارس 2006؛    

لـ  املوافق   1431 القعدة   ذو   07 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -  9

16 أكتوبر 2010؛    

10 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 شوال  1436 املوافق لـ 22 يوليو 2015؛  

ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 27 من  ذو احلجة 1440 املوافق    - 11

لـ 29 اغسطس 2019؛    

12 -  ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 23 من  جمادى االولى  1441 املوافق 

لـ 18 يناير 2020؛                                                                                                                                                        

13 - شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة الفنيدق حتت 

عدد 09 - 19 مؤرخة في 27 - 06 - 2019.

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 30 بعد الزوال. 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق 

   عبد العزيز عاكف

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5057 - 77

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020

طالب التحفيظ : كنفودي احمد بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :» ورقة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ورقة «؛ 

نوعه : أرض فالحية بورية؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار السقاينة؛ 

مساحته : 43 آر 74 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد 33845 - 02؛

شرقا : ورثة بوزياني محمد بن مسعود ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

غربا : ورثة بوزياني عبد القادر بن مسعود ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم ثبوت امللكية عدد 417 كناش 144 صحيفة 499 مؤرخ في 

18 سبتمبر 2017  ؛

2 - شهادة ادارية   عدد 87 مؤرخة في 05 غشت 2017 ؛

3 - رسم اراثة بفريضة عدد373 صحيفة470 كناش 98 بتاريخ 09 - 02 - 2015 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 09 ابريل 2020 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: » شعبة اجملاغلة «

مطلب التحفيظ عدد 1360 - 77  الذي نشر بشأنه 

إعالن عن إيداع الئحة املالك والتصميم التجزيئي املتعلق 

مبنطقة التحفيظ اجلماعي - إسلي - باجلريدة الرسمية

 عدد 630 بتاريخ 26 يناير 2011  واعالن عن انتهاء حتديده

 باجلريدة الرسمية عدد 724 بتاريخ 14 نوفمبر 2012

 2020 يناير   17 في  مؤرخني  اثنني  إصالحية  مطالب  ثالث  مبقتضى 

املدعو  امللك  2020،  فإن مسطرة حتفيظ  يناير   20 والثالث مؤرخ في 

»شعبة اجملاغلة« موضوع مطلب التحفيظ عدد 1360 - 77 ، الكائن 

بعمالة وجدة أنكاد، جماعة إسلي القروية  دوار أوالد بنسليمان،  تتابع 

من اآلن فصاعدا مجزأة كما يلي :

اجلزء األول :

 26 أرا   21 هكتارات   03 مساحتها  البالغ  األرضية  بالقطعة  يتعلق 

سنتيارات وذلك حتت االسم اجلديد املدعو اجملاغلة وفي اسم السادة 

والسيدات وهم :

1 - بكبك عبد الرحمان بن لوكيلي بنسبة 3304 - 30240جزء.

2 - بكبك عبد القادر بن لوكيلي بنسبة 3304 - 30240جزء.
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3 - بكبك عائشة بنت لوكيلي بنسبة 1652 - 30240جزء.

4 - بكبك يامنة بنت لوكيلي بنسبة 1652 - 30240جزء

.5 - بكبك فتيحة بنت لوكيلي بنسبة 1652 - 30240جزء.

6 - بكبك اجنادية بنت لوكيلي بسبة 1652 - 30240جزء.

7 - بكبك يحي بن احلسن بنسبة 9912 - 30240جزء.

8 - بكبك أحمد بن لوكيلي بنسبة 3304 - 30240جزء.

9 - قروشي فتيحة بنت اعمر بنسبة 413 - 30240جزء.

10 - بكبك حماد بن الطيب بنسبة 826 - 30240جزء.

11 - بكبك فاطمة بنت الطيب بنسبة 413 - 30240جزء.

12 - بكبك سميرة بنت الطيب بنسبة 413 - 30240جزء.

13 - بكبك جميلة بنت الطيب بنسبة 413 - 30240جزء.

14 - بكبك محمد بن الطيب بنسبة 826 - 30240جزء.

15 - موحى مصطفى بن عبد القادربنسبة504 - 30240جزء.

اجلزء الثاني : 

يتعلق مبا تبقى من امللك األصلي املدعو "شعبة اجملاغلة" البالغة مساحته 

سنتيارا   96 آرا   45 هكتارا   20 األول  اجلزء  وعاء  استخراج  بعد  املتبقية 

األصليني  التحفيظ  بعض طالب  اسم  في  تتابع مسطرة حتفيظه  والذي 

واملستفيد من اإليداع املضمن بكناش 02 عدد 754 بتاريخ 27 - 02 - 2013 

طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري - كما مت تتميمه وتغييره- 

على الشياع بينهم على الشكل التالي :

1 - بكبك عبد الرحمان بن لوكيلي بنسبة 56 - 504 جزء.

2 - بكبك عبد القادر بن لوكيلي بنسبة 56 -  504 جزء.

3 - بكبك عائشة بنت لوكيلي بنسبة 28 - 504 جزء.

4 - بكبك يامنة بنت لوكيلي بنسبة 28 -  504 جزء.

5 - بكبك فتيحة بنت لوكيلي بنسبة 28 - 504 جزء.

6 - بكبك اجنادية بنت لوكيلي بنسبة 28 -  504 جزء.

7 - بكبك يحي بن احلسن بنسبة 168 - 504 جزء.

8 - بكبك أحمد بن لوكيلي بنسبة 56 - 504 جزء.

9 - قروشي فتيحة بنت اعمر بنسبة 7 - 504 جزء.

12 - بكبك حماد بن الطيب بنسبة 14 - 504 جزء.

13 - بكبك فاطمة بنت الطيب بنسبة 7 - 504 جزء.

14 - بكبك سميرة بنت الطيب بنسبة 7 - 504 جزء.

15 - بكبك جميلة بنت الطيب بنسبة 7 - 504 جزء.

16 - بكبك محمد بن الطيب بنسبة 14 - 504 جزء.

وذلك بناء على الوثائق التالية :

- احلكم رقم 2145 ملف عدد 12 - 15 الصادر عن ابتدائية وجدة بتاريخ 

. 2016 - 11 - 30

- شهادة عدم التعرض واالستئناف  املؤرخة في 09 - 05 - 2017.

- رسم شراء عدلي عدد 292 صحيفة 373 كناش 90 مؤرخ في 19 - 12 - 2012.

136 مؤرخ في  11 كناش  15 صحيفة  - عقد استدراكي عدلي عدد 

.2013 - 02 - 12

 29 بعدد  أصلها  ضمن  لألصل  مطابقة  عدلية  ملكية  نسخة   -

صحيفة 27 كناش 11 مؤرخ في 07 - 08 - 1923.

179 صحيفة  إراثة عدلية مطابقة لألصل حتت عدد  - نسخة رسم 

260 كناش 29 مؤرخ في 25 - 07 - 2001.

138 صحيفة  إراثة عدلية مطابقة لألصل حتت عدد  - نسخة رسم 

196 كناش 22 مؤرخ في 30 - 11 - 1999.

عالوة على الوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ املذكور.   

طبق  اإليداعني  تلغي  اإلصالحية  اخلالصة  هذه  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 

وتتميمه  تغييره  مت  كما  العقاري  التحفيظ  ظهير  من   84 الفصل 

املضمنني بكناش 02 عدد 754 و 773.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد 

     كمال عونة

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4573 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة البطحة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مقبرة البطحة ".

نوعـه : أرض بها مقبرة لدفن أموات املسلمني.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو " 

دوار اوالد ايوب ".

 مساحته : 06 آ 32 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة امحمد بن حموت؛

شرقا : الطريق؛
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جنوبا : ورثة امحمد بن حموت؛  

غربا : ورثة امحمد بن حموت.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

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

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4574 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد أوالد أيوب ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد أوالد أيوب ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو " 

دوار اوالد ايوب ".

 مساحته : 09 آ 96 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة محند حموت ايوبي؛

شرقا : مدرسة ابتدائية؛

جنوبا : ورثة محند حموت ايوبي؛  

غربا : ورثة محند حموت ايوبي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

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

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4575 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد بنيعقوب ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد بنيعقوب ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو " 

دوار امشيتون ".

 مساحته : 15 آ 04 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : بن يعقوب أحمد؛

جنوبا : بن يعقوب أحمد؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

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

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4576 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة سيمو الفوقاني".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مقبرة سيمو الفوقاني ".

نوعـه : أرض بها مقبرة لدفن أموات املسلمني.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 95 آ 53 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الغابة؛

شرقا : زايد محمد؛

جنوبا : محمد كرشيوح؛  

غربا : صفاح امحند.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 أبريل 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4577 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة سيمو الفوقاني القدمية 1".

سيمو  مقبرة   "  : للمـلك  التحـفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الفوقاني القدمية 1 ".
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نوعـه : أرض بها مقبرة لدفن أموات املسلمني.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 25 آ 84 س تقريبا.

حدوده :

شماال : فرياط ادريس؛

شرقا : الطريق وسهلول علي؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : الساقية.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 أبريل 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4578 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيرمانني 4".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيرمانني 4 ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 01 آ  تقريبا.

حدوده :

شماال : اصفاح اليزيد والسعداوي محمد؛

شرقا : اصفاح اليزيد؛

جنوبا : السعداوي محمد واصفاح محمد؛  

غربا : السعداوي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 أبريل 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4579 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيرمانني 5 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " تيرمانني 5 ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 02 آ 71 س تقريبا.

حدوده :

شماال : سهلول علي؛

شرقا : فرياط ادريس وجابر علي؛

جنوبا : سهلول عمر؛  

غربا : السعداوي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 أبريل 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4580 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيرمانني 6 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيرمانني 6 ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 06 آ 86 س تقريبا.

حدوده :

شماال : السعداوي محمد؛

شرقا : السعداوي محمد واصفاح محمد؛

جنوبا : السعداوي محمد ؛  

غربا : السعداوي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 أبريل 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4581 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيرمانني 7 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيرمانني 7 ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو " دوار سيمو الفوقاني ".
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 مساحته : 02 آ 02 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : صفاح اليزيد؛

جنوبا : السعداوي محمد ؛  

غربا : السعداوي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

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

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4582 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيرمانني 8 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيرمانني 8 ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 02 آ 74 س تقريبا.

حدوده :

شماال : صفاح امحمد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : صفاح اليزيد وعيناق احمد؛  

غربا : صفاح احمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

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

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4583 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيرمانني 9 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيرمانني 9 ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 08 آ 72 س تقريبا.

حدوده :

شماال : السعداوي محمد؛

شرقا : األحباس؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : السعداوي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

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

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4584 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة أوالد حضرة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مقبرة أوالد حضرة ".

نوعـه : أرض بها مقبرة لدفن أموات املسلمني.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية صاكة.

 مساحته : 08 آ 19 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الواد؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : الواد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

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

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4585 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : "  مقبرة سيمو الفوقاني القدمية 2 ".

سيمو  مقبرة   "  : للمـلك  التحـفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الفوقاني القدمية 2 ".

نوعـه : أرض بها مقبرة لدفن أموات املسلمني.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 85 آ 10 س تقريبا.
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حدوده :

شماال : فرياط علي والطريق؛

شرقا :  الطريق وصفاح اليزيد؛

جنوبا : فرياط علي وصفاح احمد؛  

غربا : ايناف احمد، ايناف الطاهر ومحمد، سهلول علي وصفاح محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 أبريل 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4586 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد اخالدن 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد اخالدن 2 ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو " 

دوار ايخالدن ".

 مساحته : 05 آ 48 س تقريبا.

حدوده :

شماال : صاحلي محمد؛

شرقا : صاحلي محمد؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : صاحلي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

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

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4587 - 79

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد الوسعة اخالدن 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " مسجد اخالدن الوسعة 1 ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو " 

دوار ايخالدن ".

 مساحته : 95 آ 37 س تقريبا.

حدوده :

شماال : اخلالدي اعمار؛

شرقا : اخلالدي اعمار؛

جنوبا : اخلالدي ادريس؛  

غربا : اخلالدي ادريس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على  أبريل   09 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف.

                                                          ادريس املصلح.  

 

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم  3108 - 80

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020

طالبة التحفيظ :  فاطمة الروخو بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " اكرامغار "

نوعه : أرض عارية محاطة بسور،

موقعه : دوار تني بيوكرى اجلماعة احلضرية بيوكرى عمالة أشتوكة-

أيت باها.

مساحته : 84 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : فاطمة بنت احلاج الطيب ؛

شرقا : فاطمة داودي بنت محند ؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا : لطيفة فرتات ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك :

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 01 - 11 - 2004.

- صورة طبق األصل عقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 01 - 09 - 1998.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة مؤرخ في 14 - 05 - 1993.

تاريخ التحديد املؤقت : 08 أبريل 2020على الساعة 14:00 
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مطلب رقم  3109 - 80

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020

طالب التحفيظ :  محمد أوكرو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الهدى"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار السطايح اجلماعة القروية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 10 ار 32 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : ورثة أيت بوراس ؛

شرقا : ورثة أيت خرخوش ؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا : ورثة أيت سيدي بورك ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك :

- رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 302  سجل األمالك رقم 58 بتاريخ 

.2019 - 02 - 21

157 كناش األمالك  168 صحيفة  - رسم تسليم عدلي ضمن بعدد 

رقم 51 بتاريخ 27 - 01 - 2020.

- رسم إراثة ضمنها فريضة عدلي ضمن حتت عدد 175 صحيفة 241  

سجل التركات رقم 76 بتاريخ 24 - 10 - 2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 25 - 12 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت :  08 أبريل 2020على الساعة 09:30

مطلب رقم  3110 - 80

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد أحتاق بن أحمد ، بنسبة 6912 - 3456.

2 - سميرة أحتاق بنت أحمد ، بنسبة 6912 - 1728.

3 - خديجة أحتاق بنت أحمد ، بنسبة 6912 - 1728.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " دار اخلير "

 نوعه : دار للسكن مكونة من طابق سفلي و طابقني علويني،

موقعه : حي سيدي سعيد الشريف اجلماعة احلضرية بيوكرى عمالة 

أشتوكة - أيت باها.

مساحته : 01 ار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : املودن موالي محمد ؛   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11628 - 80 ؛  

غربا: الرسم العقاري عدد 11624 - 80 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك :

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 - 11 - 1982.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 01 - 11 - 1999.

 24 رقم  التركات  سجل   179 عدد  حتت  ضمن  عدلي  فريضة  رسم   -

بتاريخ 13 - 05 - 2013.

- رسم إراثة عدلي ضمن حتت عدد 137 صحيفة 118 سجل التركات 

رقم 24 بتاريخ 24 - 04 - 2013.

- رسم إراثة عدلي ضمن حتت عدد 138 صحيفة 119 سجل التركات 

رقم 24 بتاريخ 24 - 04 - 2013.

- رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 51 صحيفة 55 كناش األمالك رقم 

51 بتاريخ 15 - 05 - 2014.

 351 353 صحيفة  - تنازل عن حقوق مشاعة عدلي ضمن حتت عدد 

سجل األمالك رقم 32 بتاريخ 23 - 10 - 2014.

تاريخ التحديد املؤقت :  13 أبريل 2020على الساعة 14:00

احملافظ  على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها 

محمد بلقايد    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4947 - 81

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.محمد سراج بن ناصر بنسبة 1 - 2.

2.زوهرة القدوري بنت العربي بنسبة 1 - 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "راس لعوينة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " راس لعوينة".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت اعمر اوعيسى.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شراج ناصر بن محات؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ورثة احلاج الطيبي؛

 غربا : ورثة حلاج حمو؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 398 ص 346 كناش العقار رقم 07 

بتاريخ 20 - 07 - 2010 توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية من رسم صدقة عدلي ضمن أصله بعدد 282 ص 

244 كناش العقار رقم 07 بتاريخ 02 - 07 - 2010 توثيق تيفلت. 
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3. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 41 ص 34 كناش باقي الوثائق رقم 

24 بتاريخ 09 - 05 - 2018 توثيق تيفلت. 

4. نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن أصله بالعدد الترتيبي 

431 - 1992 كناش العقار بتاريخ 19 - 02 - 1992 توثيق تيفلت. 

5. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 103 ص 70 كناش باقي الوثائق 

رقم 28 بتاريخ 31 - 10 - 2019 توثيق تيفلت. 

6.شهادة مطابقة االسم عدد 24 - 18 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 

.2018 - 01 - 16

7.شهادة إدارية عدد 162 - 2017 - م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق 

مؤرخة في 04 - 10 - 2017.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4948 - 81

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ :  مباركة االدريسي بنت عبد العزيز.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان عني حلبيبات".

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوطيب.

مساحته : 01 هـ 42 آر 37 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها محمد بناني؛ عبد الكرمي بناني؛ مطلب 

التحفيظ رقم 12262 - 16؛ مطلب التحفيظ رقم 19064 - 16؛ سعد؛

شرقا : محمد بورزامة؛ مطلب التحفيظ رقم 12044 - 16؛ 

جنوبا : محمد بناني؛ عبد الكرمي بناني؛ مطلب التحفيظ رقم 19056 - 16؛

 غربا : محمد بناني؛ عبد الكرمي بناني؛ مطلب التحفيظ رقم 11199 - 16

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 353 ص 402 كناش العقار رقم 23 

بتاريخ 13 - 06 - 2014 توثيق تيفلت.

2. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 283 ص 212 كناش اخملتلفة رقم 

14 بتاريخ 17 - 07 - 2014 توثيق تيفلت. 

3. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 144 ص 279 كناش العقار رقم 09 

بتاريخ 03 - 03 - 2011 توثيق تيفلت.

4.شهادة إدارية رقم 03 - 2020 عن جماعة ايت علي اوحلسن مؤرخة 

في 10 - 02 - 2020.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4949 - 81
تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عادل البهلولي بن احمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان الروينة1".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الروينة1".       
نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.
مساحته : 39 آر 74 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومية؛

شرقا : حفيظة بنت ميلود؛
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3500 - 16؛

غربا : ممر عمومي من ورائه اغمريس املعطي؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 154 ص 208 كناش العقار رقم 48 

بتاريخ 18 - 12 - 2018 توثيق تيفلت.
 45 رقم  العقار  38 كناش  27 ص  2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 30 - 04 - 2018 توثيق تيفلت.
3.شهادة إدارية عدد 47 - 2018 عن جماعة ايت مالك مؤرخة في 15 - 11 - 2018.

في  مؤرخة  مالك  ايت  جماعة  عن   2019  -  07 عدد  إدارية  شهادة   .4
.2019 - 01 - 22

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 : 30 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 
زكرياء الدغمي     

محافظة سوق السبت أوالد النمة 

مطلب رقم 2088 - 82
تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 . 

طالب التحفيظ  : العيد مستنصير بن سي محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " هبة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هبة "
نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل  
املدعو "حي الرجاء ".

مساحته : 87 س تقريبا. 
اجملاورون :

شماال : زنقة؛ 
شرقا : املصطفى محمد بن بوزكري ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18098 - 10 ؛ 
غربا :صالح بن عالل ،طريق.

احلقوق العينية : الشيء            
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أصل امللك :

-  عقد بيع توثيقي بتاريخ 04 فبراير 2020؛

- نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 25 ديسمبر 1991؛

- شهادة إدارية بتاريخ 20 يناير 2020؛

- شهادة إدارية بتاريخ 20 يناير 2020

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:30  صباحا.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

كرمي ناجيم   

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 84 - 83                

تاريخ اإليـداع : 07 فبراير 2020

طالبو  التحفيـظ :

 - محمد ايت ناصر

 - فاطمة ايت ناصر

 - نعيمة ايت ناصر

 - ابراهيم ايت ناصر

 - مالكة ايت ناصر 

 - عبد االله ايت ناصر

 - عبد اجلليل ايت ناصر بصفتهم طالبي التحفيظ حلق الزينة حسب 

حصصهم االرثية

الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ايت ناصر"

نوع امللك : دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش القصبة درب احلمام رقم 38 

مساحتـه : 53 سنتيار تقريبا  .

حـدوده :

شمـاال : بومعزة محمد

شرقا : زهرة بنت ادريس 

غربا : درب احلمام

جنوبا : زنقة

احلقوق العينية والتحمالت :  ال شيء

أصل امللك : 

 - رسم شراء  عدلي مؤرخ في 05 شعبان 1381 موافق 12 يناير 1969

 - رسم اراثة  عدلي مؤرخ في 08 محرم 1413 موافق 09 يوليو 1992

 - رسم اراثة  عدلي مؤرخ في 03 جمادى االولى 1428 موافق 20 ماي 2007

 - رسم اراثة  عدلي مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1441 موافق 13 ديسمبر 2019

 - رسم تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1435 موافق 

24 أكتوبر 2014

تاريخ التحديد : الثالثاء 07 أبريل 2020 على الساعة 09 صباحا    

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "تايلور " 

مطلب رقم 73 - 83 و الذي الزالت خالصة مطلب 

حتفيظه في طور  النشر

مسطرة  فان   .2020 فبراير   05 في  مؤرخ  إصالحي   مطلب  مبقتضى 

درب  القصبة  املدينة  الكائن مبراكش  *تايلور*.  املسمـى  امللك  حتفيظ 

الكدية رقم 18 و 19 موضوع مطلب التحفيظ رقم 73 - 83 , ستتابع 

من اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية وذلك في اسم :

 1 - جون ميشيل كوسنو 

 2 - موالي احمد املنديلي مناصفة بينهما بصفتهما طالبي التحفيظ 

حلق الزينة

3 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 

وذلك مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا و عقد توتيقي مؤرخ في 

* موثقة  بنفضيل  ليلى  االستاذة  2019 محرر من طرف  ديسمبر   20

مبراكش* مضمنه ان السيدة هيلني تايلور طالبة التحفيظ حلق الزينة 

باعت للسيد : جون ميشيل كوسنو و من معه كافة حق الزينة من 

امللك موضوع مطلب التحفيظ اعاله

                

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك ازكيرة " 

     مطلب رقم 80 - 83 و الذي الزالت خالصة مطلب

حتفيظه في طور  النشر

مسطرة  فان   .2020 فبراير   07 في  مؤرخ  إصالحي   مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمـى *ملك ازكيرة* الكائن مبراكش املدينة القصبة 

درب الرحالة رقم 12 موضوع مطلب التحفيظ رقم 80 - 83 , ستتابع 

من اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية و دلك في اسم :

1 - زانو كلوديو بيير باولو 

 2 - جيودا جلييا  مناصفة بينهما بصفتهما طالبي التحفيظ حلق الزينة

3 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 

وذلك مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا و عقد توتيقي مؤرخ في 

23 يناير 2020 محرر من طرف االستاذ العزوزي الفتح* موثق مبراكش* 

باع  الزينة  التحفيظ حلق  القادر طالب  السيدزكيرة عبد  ان  مضمنه 

امللك  الزينة من  و من معه كافة حق  باولو  بيير  زانو كلوديو  للسيد 

موضوع مطلب التحفيظ اعاله . 

   احملافظ على االمالك العقارية مراكش - جيليز بالنيابة.

                          محمد حركيك.



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ النشر باجلريدة الرسمية.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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محافظة وجدة

مطلب رقم 22810 - 02 
اسم امللك : الركيز.

موقعه : إقليم جرادة،دائرة عني بني مطهر، جماعة املريجة القروية، 
قيادة أوالد سيدي علي القروية.

مساحته: 241 هـ 56 آر 50 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 
شماال : جماعة أوالد سيدي علي بوشنافة؛
شرقا : جماعة أوالد سيدي علي بوشنافة ؛

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 606 بعرض 30 مترا؛
غربا : جماعة أوالد سيدي علي بوشنافة.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد  التحفيظ:  طالب 
الساللية باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية سيدي علي بوشنافة.

مطلب رقم 26756 - 02 
اسم امللك : ملك عزيز.

موقعه : وجدة، شارع يعقوب املنصور حي حلبيب الدكي رقم 05.
مساحته: 89 سنتيار .

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.
اجملاورون: 

شماال : ورثة رزوكي العريبي؛
شرقا : الرسم العقاري رقم 79996 - 02  ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 41506 - 02 ، بوخانة بدر؛
غربا : ممر بعرض 1.4 مترا، ورثة عيساوي بوجمعة.
طالب التحفيظ: السيد عزيز طالبي بن محمد.

مطلب رقم 26708 - 02 
اسم امللك : ظهر اخلروبة1.

يعلى  بني  قيادة  القروية،  قنفودة  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 
القروية، دوار املساعدة.

مساحته: 01 هـ 36 آر 67 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 26709 - 02 ؛

شرقا : ممر بعرض 05 أمتار ؛
جنوبا : ورثة بلقاسم ابراهيم والد بندادا؛

غربا : الرسم العقاري رقم 150263 - 02 .
طالب التحفيظ: السيدة فاطنة بنبراهيم بنت محمد.

مطلب رقم 26710 - 02 
اسم امللك : ظهر اخلروبة3.

يعلى  بني  قيادة  القروية،  قنفودة  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 
القروية، دوار املساعدة.

محافظة الدارالبيضاء - آنفا

مطلب رقم  8358 - 01
اسم امللك  : بوشعيب الكعبوبي بن امبارك

موقـعه : الدارالبيضاء –أنفا  مقاطعة سيدي بليوط درب السفناج
وقع حتديده في : 31/01/2011

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 50سنتيار
خفيفة  بنايات  مع  أول  وطابق  األرضي  بالطابق  سكنى   : نوعـه 

بالسطح
اجملاورون 

شماال : رسم عقاري عدد 22008س  واملقبرة اإلسرائيلية 
: املطلب عدد 3662د شرقا 
: املطلب عدد 3662د جنوبا 
: املطلب عدد 3662د غربا 

طالب التحفيظ :  بوشعيب الكعبوبي بن امبارك

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

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

املمضي  أنفا  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
"لوزان  شركة  ممثل  فياض  سعد  السيد  أن  للعموم  باإلعالم  أسفله 
بيبلوس سويت" ش.م، اجلاعل محل اخملابرة معه بالدار البيضاء، 7، زنقة 
العقاري رقم  أحمد الشرعي، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 
حي  بالدارالبيضاء،  الكائن  "روزينا"  املدعو  للملك  املؤسس  د   -  1646
كوتيي، وذلك بسبب ضياع  النظير الذي كان قد سلم للشركة سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة 

الرسمية
                  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
أن يسلم له نظير جديد  أيت أفقير طلب  أن السيد  أحمد  للعموم 
"البهجة"  املدعو:  للملك  املؤسس  - س   5082 رقم  العقاري  للرسم 
الكائن بالدار البيضاء، حي املدينة القدمية بسبب تالشي النظير الذي 

كان سلم له سابقا. 
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.
               احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء

            فؤاد أفغـان 
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مساحته: 01 هـ 37 آر 00 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 26711 - 02 ، ممر بعرض 05 أمتار؛

شرقا : ممر بعرض 05 أمتار، مطلب التحفيظ رقم 26709 - 02  ؛

الرسم   ،  02 -  136554 رقم  العقاري  الرسم  بكراوي محمد،   : جنوبا 

العقاري رقم  137691 - 02 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 26711 - 02 .

طالب التحفيظ: السيدة فاضيلة بنبراهيم بنت محمد.

مطلب رقم 26711 - 02 

اسم امللك : ظهر اخلروبة4.

يعلى  بني  قيادة  القروية،  قنفودة  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 

القروية، دوار املساعدة.

مساحته: 01 هـ 37 آر 68 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 26712 - 02 ، ممر بعرض 05 أمتار؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 26710 - 02 ؛

جنوبا : الرسوم العقارية رقم 136554 - 02  و137691 - 02  و139601 - 02 ، 

حامدي خضرة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 26712 - 02 .

طالب التحفيظ: السيدة كرمية بنبراهيم بنت محمد.

مطلب رقم 26712 - 02 

اسم امللك : ظهر اخلروبة5.

يعلى  بني  قيادة  القروية،  قنفودة  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 

القروية، دوار املساعدة.

مساحته: 01 هـ 38 آر 02 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : ممر بعرض 05 أمتار؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 26711 - 02  ؛

جنوبا : حامدي خضرة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 26713 - 02 .

طالب التحفيظ: السيدة مليكة بنبراهيم بنت محمد.

مطلب رقم 26713 - 02 

اسم امللك : ظهر اخلروبة6.

يعلى  بني  قيادة  القروية،  قنفودة  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 

القروية، دوار املساعدة.

مساحته: 02 هـ 78 آر 11 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 26720 - 02 ، ممر بعرض 05 أمتار، مطلب 

التحفيظ رقم 26714 - 02 ، مطلب التحفيظ رقم 26715 - 02 ؛

شرقا : ممر بعرض 05 أمتار، مطلب التحفيظ رقم 26712 - 02  ؛

جنوبا : حامدي خضرة؛

غربا : الرسم العقاري رقم 133183 - 02 .

طالب التحفيظ: السيد عبدالرزاق بنبراهيم بن محمد.

مطلب رقم 26714 - 02 

اسم امللك : ظهر اخلروبة7.

يعلى  بني  قيادة  القروية،  قنفودة  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 

القروية، دوار املساعدة.

مساحته: 01 هـ 37 آر 46 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : ممر بعرض 05 أمتار؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 26715 - 02  ؛

جنوبا : ممر بعرض 05 أمتار؛

غربا : ممر بعرض 05 أمتار.

طالب التحفيظ: السيدة خديجة بنبراهيم بنت محمد.

مطلب رقم 26715 - 02 

اسم امللك : ظهر اخلروبة8.

يعلى  بني  قيادة  القروية،  قنفودة  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 

القروية، دوار املساعدة.

مساحته: 01 هـ 37 آر 71 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : ممر بعرض 05 أمتار؛

شرقا : رحمان حادة ؛

جنوبا : ممر بعرض 05 أمتار؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 26714 - 02 .

طالب التحفيظ: السيدة حفيظة بنبراهيم بنت محمد.

مطلب رقم 26717 - 02 

اسم امللك : ظهر اخلروبة11.

يعلى  بني  قيادة  القروية،  قنفودة  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 

القروية، دوار املساعدة.

مساحته: 01 هـ 68 آر 87 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : الرسم العقاري رقم O/15؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 6020 بعرض 30 مترا، ممر بعرض 5 أمتار ؛

جنوبا : ممر بعرض 05 أمتار؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 26718 - 02 .
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طالب التحفيظ السادة:

1 - حفيظ بنبراهيم بن امحمد، بنسبة متلك 2/5.

2 - مصطفى بنبراهيم بن امحمد، بنسبة متلك 2/5.

3 - وداد بنبراهيم بنت امحمد، بنسبة متلك 1/5.

                           احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

            عمر أزرقان

 

محافظة مراكش املنارة

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد: احلسني تونخت الساكن واجلاعل محل اخملابرة معه 

بازلي رقم 27 بلوك 3  مراكش   طلب أن يسلم له نظير جديـد للرسم 

العقاري رقم : 50099 - 04 املؤسس للملك املدعو:* حي املسيرة 1 –ب- 

248* الكائن مبراكش املنارة حي املسيرة 1  وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان سلم له سابقا. 

في إمكان كل شخص يهمه هـذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .                                        

               احملافظ على األمالك العقارية مبراكش املنارة 

                                                   عبد الباسط عزاوي

 

محافظة طنجة

مطلب رقم 27559 - 06 

اسم امللك: اسامة.

موقعه: طنجة مدشر البرانص القدمية، 

وقع حتديده في: 18 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 93س31آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي؛

شرقا: طريبق عمومي؛

جنوبا: طريق عمومي عرضه متغير؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: اخملتار بن عبد اهلل احلامتي.

مطلب رقم 27768 - 06 

اسم امللك: محمد سلمان.

موقعه: طنجة اجلماعة احلضرية لطنجة حي اجملاهدين، 

وقع حتديده في: 17 مايو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 65س01آر.

نوعه: أربض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب عدد 14957/06؛

شرقا: عبد احلفيظ والد سالم؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 6204/ط؛

غربا: مطلب عدد 27751/06؛

طالب التحفيظ السيد: منير بن محمد الغربي.

مطلب رقم 27776 - 06 

اسم امللك: نينو خيسوس.

موقعه: طنجة شارع اشبيلية، 

وقع حتديده في: 30 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 35س04آر.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و بناء خفيف؛

اجملاورون: 

شماال: ممر عرضه مترين و نصف؛

شرقا: زنقة اشبيلية؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 1852/ط، رسم عدد 8330/ط؛

عدد  عقاري  رسم  خاص،  طريق  7022/ط،  عدد  عقاري  رسم  غربا: 

10501/ط؛

طالب التحفيظ السيد: الكنيسة الكاثوليكية.

مطلب رقم 27908 - 06 

اسم امللك: بوسلهام.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر بوكدور، 

وقع حتديده في: 09 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01س02آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: مصطفى لولشكي؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: لولشكي؛

طالب التحفيظ السيد: بوسلهام النقاز.

مطلب رقم 27917 - 06 

اسم امللك: بنزاو1.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر سكدلة، 

وقع حتديده في: 27 اغسطس2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 36س04آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: ياسني الرحموني؛

شرقا: فاطمة الريفية،عبد املالك الرقيواق؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: محمد زبيدة، ياسني الرحموني؛

طالب التحفيظ السيد: شركة "بنزاو اميو ش م م.

مطلب رقم 27931 - 06 

اسم امللك: املرج الوسطي.

موقعه: طنجة مدشر بوبانة، 

وقع حتديده في: 05 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 48س06آر.

نوعه: أرض عارية و اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عرضه 4 متر؛

شرقا: رسم عقاري عدد 221524/06؛

جنوبا: مطلب عدد 27929/06؛

غربا: مطلب عدد 27930/06؛

طالب التحفيظ السيد: احمد بولعيز.

مطلب رقم 27932 - 06 

اسم امللك: بوعود2.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في: 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 98س01آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: مصطفى بن احساين؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: مصطفى بن احساين؛

غربا: مصطفى بن احساين؛

طالب التحفيظ السيد: أمينة بنت عبد السالم بوعود.

مطلب رقم 27950 - 06 

اسم امللك: اطلس2.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في: 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 52س02آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: محمدالساحلي؛

شرقا: مطلب عدد 27856/06؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: احمد بوعصاب؛

طالب التحفيظ السيد: رشيد بوعصاب.

مطلب رقم 22732 - 06 

اسم امللك: ارض احموت.

موقعه: طنجة جماعة بوخالف مدشر قنوعة، 

وقع حتديده في: 28 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06س41آر 43ه.

نوعه: أرض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 6823/ط؛

شرقا: مطلب عدد 16881/06، رسم عقاري عدد 6823/ط، مطلب عدد 

23534/06،، رسم عقاري عدد 144259/06، مطلب عدد 15315/06؛

جنوبا: واد؛

غربا: ورثة سي علي النفاري، واد الصغير ، رسم عقاري عدد 6823/ط؛

طالب التحفيظ السيد: صالح بن احلسن احموت.

مطلب رقم 27940 - 06 

اسم امللك: :زينة

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني 

وقع حتديده في: 12/09/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10س03آر

نوعه: أرض بها فيال مكونة من سفل و طابق اول و حديقة

اجملاورون: 

شماال: ارحيمو قنبوع،

شرقا: طريق عمومي،

جنوبا: فاطنة قنبوع،

غربا: محمد قنبوع،

طالب التحفيظ السيد: زينة بنت عبد الرحمان بوكنو.

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

 

تسليم نظيرين جديدين للرسميني العقاريني 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

له  أن يسلم  ببلجيكا طلب  املقيم  امنور  امبارك  السيد  ان  للعموم 

نظير جديد للرسم العقاري عدد 93864 - 06 املؤسس للملك املدعو" 

السعادة" الكائن بجماعة االقواس مدشر ابرييش و ذلك بسبب ضياع 

النظير الذي سلم له سابقا .

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
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يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

ان السيد عبد اللطيف احلرشني الصخري املقيم بطنجة حيب جامع 

املقراع زنقة الريش طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 

108897 - 06 املؤسس للملك املدعو" نوفميديا 12" الكائن بطنجة 

حي مسترخوش و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا .

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على االمالك العقارة بطنجة    

        محمد الزخوني

 

محافظة فاس

مطلب رقم 25030 - 07

اسم امللك: "قصر الورود "

موقعه : فاس املدينة ، امللحقة االدارية االندلس، احملل املدعو: 20 درب 

الوربية حي اخملفية رقم 20 

وقع حتديده في: 29/11/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آ 01 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من طابق ارضي واخر علوي ، سطح ومنفعة

شمـاال: التازي – رسم عقاري عدد: 212863/07

شرقـا: ورثة املراكشي - ممر

جنوبـا: ورثة املسيح ممر

غربـا: رسم عقاري عدد: 180127/07

طالبة التحفيظ : ادريس ابن عبد اهلل خوالني ومن معه

    احملافظ على األمالك العقارية بفاس

            حلسن اوحدو

 

 

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 75140 - 08 

اسم امللك :دار جواد. 

موقعه : اجلديدة، زنقة غيات مصطفى.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 31 س.

نوعه : دار للسكن بها سفلي وطابق أول ومرافق في السطح. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 102712 - 08 . 

شرقا : زنقة غيات مصطفى.

جنوبا : ورثة العربي ومطلب عدد 106888 - 08 .

غربا : فاطمة بنت امبارك.

طالب التحفيظ: فؤاد بازين بن عبد اللطيف.

مطلب رقم 88547 - 08 

اسم امللك :حايط زهرة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة وجماعة احلوزية، دوار لعوامرة.

وقع حتديده في : 21 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 18 آ 75 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : بريطل عبد اللطيف وبريطل ابراهيم. 

شرقا : بريطل عبد اللطيف ورسم عقاري عدد 53327 - 08 .

جنوبا : رسم عقاري عدد 53327 - 08 .

غربا : بريطل ابراهيم وقصيري محمد.

طالب التحفيظ: محمد قصيري بن بوشعيب.

مطلب رقم 106522 - 08 

اسم امللك :أرض اجلنانات. 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة أوالد احسني، دوار أوالد ناصر.

وقع حتديده في : 28 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 39 آ 94 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى وشجرة وبئر. 

اجملاورون:

شماال : شبنون محمد بن مسعود. 

شرقا : مسجد.

جنوبا : ارتفاق مرور املسجد.

غربا : ارتفاق مرور وشبنون محمد بن مسعود.

طالب التحفيظ: الهواري شبنون بن محمد.

مطلب رقم 106888 - 08 

اسم امللك :دار فاطمة. 

موقعه : اجلديدة، زنقة مصطفى غيات.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2017.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 1 آ 19 س.

نوعه : دار للسكن. 

اجملاورون:

شماال : فاطمة بنت دجديدية وورثة حلسن بن مسعود. 

شرقا : زنقة مصطفى غيات.

جنوبا : ورثة عزوز الشتوكي.

غربا : رسم عقاري عدد 32683/ج وورثة لعربي بن احلاج عبد القادر.

طالب التحفيظ: فاطمة سالوني بنت محمد.

مطلب رقم 107017 - 08 

اسم امللك :أرض احلطة. 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، دوار أوالد الضحاك.
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وقع حتديده في : 13 أبريل 2018.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 آ 27 س.

نوعه : أرض عارية بها سكنى. 

اجملاورون:

شماال : ورثة محمد بن كوفة. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : ورثة رقية حللو.

غربا : ورثة رقية حللو.

طالب التحفيظ: محمد كينب بن بوشعيب.

مطلب رقم 118823 - 08 

اسم امللك :أرض الشعبة 2. 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة أوالد غامن، دوار الركاكدة.

وقع حتديده في : 14 يناير 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 آ 04 س.

نوعه : أرض عارية بها بناية. 

اجملاورون:

شماال : ممر عمومي. 

شرقا : طريق.

جنوبا : مطلب عدد 118775 - 08 .

غربا : خنوس ميلود.

طالب التحفيظ: محمد حمدان بن ابراهيم.

مطلب رقم 118916 - 08 

اسم امللك :أرض الغابة 2. 

موقعه : إقليم ودائر اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار حميدة بن سعيد.

وقع حتديده في : 08 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 آ 03 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 190962 - 08 . 

شرقا : نعمان مصطفى.

جنوبا : نعمان رشيدة ومهراز مصطفى.

غربا : مريرة فالحية.

SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL .طالب التحفيظ: شركة

مطلب رقم 118917 - 08 

اسم امللك :أرض الغابة 1. 

موقعه : إقليم ودائر اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار حميدة بن 

سعيد.

وقع حتديده في : 08 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 70 آ 32 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : برطاز بوشعيب. 

شرقا : رسم عقاري عدد 190962 - 08 .

جنوبا : برطاز بوشعيب.

غربا : فاطنة بن امحمد.

SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL .طالب التحفيظ: شركة

مطلب رقم 118927 - 08 

اسم امللك :أرض لوطا.

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

وقع حتديده في : 19 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13 آ 96 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ممر عمومي عرضه متران. 

شرقا : شمشام حسنية.

جنوبا : ورثة عشور بوشعيب.

غربا : شمشام ربيعة.

طالب التحفيظ: عبد السالم جمغيلي بن الغازي.

مطلب رقم 118950 - 08 

اسم امللك :أرض خمليش. 

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

وقع حتديده في : 02 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 58 آ 75 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا : ساهي مصطفى.

جنوبا : ساهي فاطمة وساهي أمينة.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ: مصطفى حمدان بن محمد.

مطلب رقم 118976 - 08 

اسم امللك :أرض ملريس احلداوي 5. 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد حميدة 

بن سعيد.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 29 آ 67 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : فليل اخملتار. 

شرقا : رسم عقاري عدد 118931 - 08 .
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جنوبا : رسم عقاري عدد 119169 - 08 .

غربا : رسم عقاري عدد 133764 - 08 .

طالب التحفيظ: اسماعيل فليل بن أحمد.

مطلب رقم 118977 - 08 

اسم امللك :أرض جنان مبارك. 

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

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 24 آ 03 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : مطلب عدد 118655 - 08 واحسان احمد. 

شرقا : مطلب عدد 113695 - 08 .

جنوبا : طريق عرضه 05 أمتار.

غربا : احسان أحمد.

.SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL طالب التحفيظ: شركة

مطلب رقم 118980 - 08 

اسم امللك :ملك تورية. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة وجماعة احلوزية، دوار العوامرة.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 27 آ 45 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

شرقا : ورثة بن الشهيد احلسني وورثة الصفياطي موسى.

جنوبا : ورثة الصفياطي موسى وبن حمو.

غربا : رسم عقاري عدد 184995 - 08 .

طالب التحفيظ: تورية العمري بنت احمد.

مطلب رقم 118988 - 08 

اسم امللك :أرض لعوينة 2. 

أوالد  دوار  اهلل،  عبد  موالي  جماعة  اجلديدة،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

الغضبان.

وقع حتديده في : 21 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 16 آ 57 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار وبناية وبئر. 

اجملاورون:

شماال : ملك الدولة. 

شرقا : رسم عقاري عدد 207382 - 08 .

جنوبا : طريق.

غربا : صمصمي امباركة وورثة خلدون عبد اهلل.

طالب التحفيظ: قدور صمصمي بن أحمد.

مطلب رقم 119022 - 08 

اسم امللك :أرض حلاللة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة وجماعة احلوزية، دوار السراغنة.

وقع حتديده في : 21 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 31 آ 73 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : احلائل محمد. 

شرقا : الوكيلي محمد وبلعجيلي مصطفى.

جنوبا : بحرية الهبطي وورثة اسماعيل الوعدودي.

غربا : ورثة اسماعيل الوعدودي.

طالب التحفيظ: محمد الربيعي بن بوشعيب ومن معه.

مطلب رقم 119023 - 08 

اسم امللك :أرض السانية. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة وجماعة احلوزية، دوار السراغنة.

وقع حتديده في : 21 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 52 آ 08 س.

نوعه : أرض فالحية بها نخلة. 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا : ورثة الوعدودي بن بيش، امحمد الكوشي ومطلب عدد 106573 

. 08 -

جنوبا : احمد احلائل وطريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار والسانية.

طالب التحفيظ: محمد الربيعي بن بوشعيب ومن معه.

مطلب رقم 132772 - 08 

اسم امللك :بالد يامنة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة أوالد رحمون، دوار لوراردة.

وقع حتديده في : 08 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10 آ 33 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : فاطنة بنت بوشعيب. 

شرقا : طريق.

جنوبا : احمد بن عبد اهلل بن العربي.

غربا : احلاج بن عبد اهلل بن العربي.

طالب التحفيظ: امنة املاكري بنت حفيظ.

مطلب رقم 132773 - 08 

اسم امللك :أرض كدية. 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار الدعيجات.

وقع حتديده في : 08 يوليو 2019.
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 22 آ 44 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 207996 - 08 . 

شرقا : عمار بوشعيب ورسم عقاري عدد 197451 - 08 .

جنوبا : رسم عقاري عدد 209024 - 08 .

غربا : الدالي عبد القادر ورسم عقاري عدد 193945 - 08 .

طالب التحفيظ: بوشعيب عمار بن ابراهيم.

مطلب رقم 132784 - 08 

اسم امللك : حبل ارحماني.

موقعه : إقليم ودائر اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد عبو احلاج.

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 16 آ 34 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : أوالد قصي عبد اهلل. 

شرقا : قصي أحمد.

جنوبا : اميي رضوان ورسم عقاري عدد 150407 - 08 .

غربا : قصي السعدية.

طالب التحفيظ: مديحة عمور بنت أحمد.

مطلب رقم 132793 - 08 

اسم امللك :أرض اليخوشة. 

موقعه : إقليم ودائر اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار ساعد الدراع.

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 23 آ 64 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 152178 - 08 ويزة بنت محمد بن الضراوي. 

شرقا : محبوب عبد الرحمان بن عبد اهلل.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

غربا : رسم عقاري عدد 152178 - 08 .

طالب التحفيظ: حسن وردي بن أحمد.

مطلب رقم 132795 - 08 

اسم امللك :شونى. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة وجماعة احلوزية، دوار أوالد ساعد.

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 50 آ 26 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 156055 - 08 . 

شرقا : ورثة عبد اهلل بن اجلياللي.

جنوبا : عبد اهلل حيداش، ورثة وقاص ورسم عقاري عدد 3558/د.

غربا : رسم عقاري عدد 3558/د.

طالب التحفيظ: محمد شوني بن امليلودي ومن معه.

مطلب رقم 132798 - 08 

اسم امللك :أرض الكحيلة. 

موقعه : إقليم ودائر اجلديدة، جماعة سيدي عابد، دوار العسارة.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 18 آ 34 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : السرغان العلمي. 

شرقا : ورثة حسن احريز.

جنوبا : السرغان بوشعيب.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار ورسم عقاري عدد 135546 - 08 .

طالب التحفيظ: عبد اجمليد جبران بن احمد.

مطلب رقم 132800 - 08 

اسم امللك :أرض مليكة. 

موقعه : إقليم ودائر اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار ركراكي.

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 63 آ 08 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : السعدية بن العوني ومطلب عدد 132801 - 08 . 

شرقا : مطلب عدد 132802 - 08 .

عدد  عقاري  ورسم  حبيبة  ورثة   ،  08  -  132802 عدد  مطلب   : جنوبا 

. 08 - 136837

غربا : الراعي فاطمة ومن معها.

طالب التحفيظ: مليكة بلعباس بنت احلاج محمد.

مطلب رقم 132801 - 08 

اسم امللك :أرض بطيوة. 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار ركراكي.

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 08 آ 30 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

الطاسي  احمد  الطاسي،  املصطفى  الطاسي،  بوشعيب   : شماال 

والسعدية بن العوني. 

شرقا : مطلب عدد 94146 - 08 ومطلب عدد 132802 - 08 .
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جنوبا : مطلب عدد 132800 - 08 .

غربا : السعدية بن العوني واحمد الطاسي.

طالب التحفيظ: أحمد حمدوش بن العربي.

مطلب رقم 132802 - 08 

اسم امللك :أرض حبيبة الياس. 

موقعه : إقليم ودائر اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار ركراكي.

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 36 آ 55 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : مطلب عدد 94146 - 08 ومطلب عدد 132801 - 08 . 

شرقا : مطلب عدد 132799 - 08 ورسم عقاري عدد 20459/س.

جنوبا : رسم عقاري عدد 20459/س ورسم عقاري عدد 152083 - 08 .

غربا : مطلب عدد 132801 - 08 ، مطلب عدد 132800 - 08 ، ورثة حبيبة، 

رسم عقاري عدد 139444 - 08 ورسم عقاري عدد 134976 - 08 .

طالب التحفيظ: نور الدين بلعباس بن احلاج امحمد.

مطلب رقم 132813 - 08 

اسم امللك :بالد النخلة 3. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار أوالد 

احلاج قاسم.

وقع حتديده في : 26 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10 آ 58 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 14894/ج. 

شرقا : رسم عقاري عدد 14894/ج.

جنوبا : رسم عقاري عدد 39996 - 08 .

غربا : رسم عقاري عدد 39996 - 08 .

طالب التحفيظ: عبد اجمليد الناجي بن قدور.

مطلب رقم 132815 - 08 

اسم امللك :أرض مازوز. 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار الدعيجات.

وقع حتديده في : 28 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 08 آ 77 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 124139 - 08 وجدالن املصطفى. 

شرقا : رسم عقاري عدد 176728 - 08 وفليل اسماعيل.

جنوبا : رسم عقاري عدد 121408 - 08 .

غربا : رسم عقاري عدد 55035 - 08 ، رسم عقاري عدد 69426 - 08 

ورسم عقاري عدد 124815 - 08 .

طالب التحفيظ: نور دين فليل بن محمد.

مطلب رقم 132827 - 08 

اسم امللك :أرض الكدية. 

موقعه : إقليم ودائر اجلديدة، دوار حويرة الغربة.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 66 آ 68 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 33481/ج وواد فليفل. 

شرقا : رسم عقاري عدد 33481/ج وولد سباعي.

جنوبا : رسم عقاري عدد 187301 - 08 ورسم عقاري عدد 68033 - 08 .

غربا : واد فليفل، مطلب عدد 105225 - 08 ومطلب عدد 98430 - 08 .

طالب التحفيظ: ادريس بن احلمدونية بن امحمد.

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 105292 - 08 

امللك املسمى:أرض شخمون. 

الكائن : اجلديدة حي السعادة 03.

.SCI ARRIFK طالب التحفيظ: شركة

وقع حتديده في : 22 يونيو 2015

ان هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

18 يناير 2017 عدد 942.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

الرزاق املومني الساكن بتجزئة ملك البشير  للعموم أن السيد عبد 

زنقة انقارة الرقم 2 اجلديدة، يطلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

وذلك  الفرج"  املدعو"بالد  للملك  املؤسس  ج   -  33140 رقم  العقاري 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

             املعطي زديد
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محافظة أكادير

مطلب رقم 43664 - 09 

اسم امللـك : " اكسوس احلسني ".

موقعــه : ، جماعة وقيادة اورير، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 02/07/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 77 سنتيار .

نوعــه :دار للسكن ذات طابق ارضي واخرعلوي. 

 اجملــاورون : 

شماال : اكسوس محمد؛ 

شرقا : ايت احلاج علي؛ 

جنوبا : ابراهيم بن احلسني اعمرو؛ 

غربا :الزنقة . 

طالب التحفيظ :احلسني اكسوس.

مطلب رقم 43665 - 09 

اسم امللـك : " اجواض ".

موقعــه : ، بنسركاو اجلماعة احلضرية الكادير ، عمالة أكادير ادوتنان

تاريخ حتديده : 08/07/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 91 سنتيار .

نوعــه : منزل مكون من طابق ارضي به متجروطابق علوي 

 اجملــاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 188196 - 09 ؛ 

شرقا : الزنقة 6 متر؛ 

جنوبا : الزنقة 13 متر؛ 

غربا :الرسم العقاري عدد 19441 - 09 . 

طالب التحفيظ :اجواض رشيد بن محمد

مطلب رقم 43437 - 09 

اسم امللـك : " تبحيرت الغوار ".

موقعــه : ، دوار افراضن ،جماعة وقيادة تغاوزت عمالة اكادير اداوتنان

تاريخ حتديده : 15/07/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 02 ار 58 سنتيار .

نوعــه : ارض عارية

 اجملــاورون : 

شماال : ورثة احمد بن بيهي بن جعا؛ 

شرقا : طالب التحفيظ ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 239792 - 09 ؛ 

غربا :حسن اكجضاض 

طالب التحفيظ :مرابط مصطفى بن محمد.

مطلب رقم 43513 - 09 

اسم امللـك : " الياس 2 ".

موقعــه : ، دوارايت بيهي ،جماعة وقيادة تغاوزت عمالة اكادير اداوتنان

تاريخ حتديده : 29/04/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 64 ار 30 سنتيار .
نوعــه : ارض عارية

 اجملــاورون : 
شماال : طالب التحفيظ؛ 
شرقا : ورثة ايت بوعدي ؛ 

جنوبا : الزنقة 10 متر؛ 
غربا :ورثة ايت بوعدي؛

طالب التحفيظ :عبد اهلل بوعدي.

مطلب رقم 43668 - 09 
اسم امللـك : " اكي افراض ميرات ".

موقعــه : ، دوار ايت بيهي جماعة وقيادة تغازوت، عمالة أكادير ادوتنان.
تاريخ حتديده : 29/07/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 24 ار.10 سنتيار .
نوعــه :ارض عارية 

 اجملــاورون : 
شماال : ورثة ايت حماد؛ 

شرقا : حلسن ايت حماد؛ 
جنوبا : الزنقة 10متر؛ 

غربا :فاضمة ايت حماد. 
طالب التحفيظ :اليفي روبير بوسويل.

مطلب رقم 43666 - 09 
اسم امللـك : " املبارك ".

موقعــه : دوار برج الضوجماعة وقيادة التامري عمالة اكادير ادوتنان، 
تاريخ حتديده : 08/07/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 20 ار.37 سنتيار .
نوعــه :ارض عارية 

 اجملــاورون : 
شماال : ورثة اداوريش؛ 
شرقا : الزنقة 8 متر؛ 

جنوبا : الزنقة 04متر؛ 
غربا :الرسم العقاري عدد 220456 - 09 . 

طالب التحفيظ :اسماء امسروي بنت محمد.

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 
للرسم  نظير جديد  له  يسلم  أن  السماوي طلب  الراضي  السيد  أن 
العقاري رقم 25196 - 09 املؤسس للملك املدعو : "مونة" الكائن بحي 
فونتي مدينة أكادير عمالة اكادير اداوتنان، وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان سلم له سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .
   احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

          محمد أغوش
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محافظة بني مالل 

مطلب رقم 42915 - 10

اسم امللك : فطي. 

احملل  اغبالة  القصيبة قيادة وجماعة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

املدعوتاسنفيت.

مساحته : 90 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : مخلوفي محمد.

طالبة التحفيظ : السيد ة فطي وحفور بنت موحى. 

مطلب رقم 45365 - 10

اسم امللك : فــرح.

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

سمكت احملل املدعو" دوار حمار".

نوعــه : ارض فالحية.

مساحتـه : 05آ 49 س. 

اجملاورون :

شمــاال : الطريق؛

جنوبـا : بوزكري بن خدة؛

شرقــا : بوزكري بن خدة؛

غربــا : اجلعدي محمد.

طالبة التحفيظ :السيدة بوشرى سعد بنت ادريس . 

مطلب رقم 46074 - 10

اسم امللك : العمري. 

موقعه : إقليم بني مالل دائرة قصبة قيادة ايت الربع جماعة كطاية 

احملل املدعو مزارع ايت الوالي.

مساحته : 01 هـ 31 آ 77 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 45896 - 10،

جنوبا : طالب التحفيظ؛

شرقا : ارتفاق املرور؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي العمري بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 49098 - 10

اسم امللك : ملك نزهة 2. 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة ايت ام البخت 

احملل املدعو تارضى.

مساحته : 75 س .

نوعه : ارض عارية بها بعض شجيرات من الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية،

جنوبا : حالن محمد؛

شرقا : ساقية ؛

غربا : ممر .

طالبة التحفيظ : السيدة نزهة عنان بنت ميمون.

مطلب رقم 49099 - 10

اسم امللك : ملك نزهية 1. 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة ايت ام البخت 

احملل املدعو تارضى 

مساحته : 07 آ .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت نضام ورحموني حوسى،

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ممر؛

غربا : حالن محمد.

طالبة التحفيظ : السيدة نزهة عنان بنت ميمون. 

مطلب رقم 49363 - 10

اسم امللك : التقدم . 

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

كطاية احملل املدعو اوعجينو 

مساحته : 06 هـ 98 آ 39 س .

نوعه : ارض فالحية بها بئر. 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ،

جنوبا : رسم عقاري عدد 85117 - 10؛

شرقا : مطلب عدد 34389 - 10؛

غربا : ممر .

طالبة التحفيظ : السيدة فطومة بعيز بنت املعطي ومن معها 

مطلب رقم 50849 - 10

اسم امللك : تامدة . 

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة أوالد امبارك جماعة فم اودي احملل 

املدعو دوار ايت اعمير .

مساحته : 08 آ 38 س .

نوعه : بناية دات سفلي وطابق اول ومرافق وحديقة . 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 84546 - 10،
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جنوبا : طالب التحفيظ ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 58743 - 10 ؛

غربا : ممر .

طالبة التحفيظ : السيد سعيد اعليلت بن صالح .

مطلب رقم 51118 - 10

اسم امللك : امزرو. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوزنقة القصب ابن بطوطة رقم26.

مساحته : 23 س .

نوعه : سفلي به دكان. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 50697 - 10،

جنوبا : منصيف عبد الرحيم ومن معه؛

شرقا : مطلب عدد 50697 - 10 ورسم عقاري عدد22265 - 10 ؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد محمد حلمي بن محمد .

مطلب رقم 51133 - 10

اسم امللك : احلسني 1. 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تيزي نيسلي جماعة 

بوتفردة احملل املدعو دوار تاركات.

مساحته : 02 هـ 56 آ 25 س .

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : الشعبة،

جنوبا : طالب التحفيظ؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

غربا : الشعبة وسعيد اورغيس وسعيد صادق.

طالبة التحفيظ : السيد ة حسنة مبروك بنت عبد القادر .

مطلب رقم 51326 - 10

اسم امللك : رضوان 1. 

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو 

دوار أوالد حسون.

مساحته : 01 آ .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : لكليل،

جنوبا : خيطي حسناء ومن معها ؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : مبروكي املعطي.

طالب التحفيظ : السيد رضوان اخلدمي بن خليفة.

مطلب رقم 51327 - 10

اسم امللك : هبة. 

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو 

دوار أوالد حسون 

مساحته : 80 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : عبد العزيز الوالي،

جنوبا : ممر؛

شرقا : اخلدمي رضوان ؛

غربا : مطلب عدد 51319 - 10.

طالب التحفيظ : السيد محمد اخلدمي بن خليفة .

مطلب رقم 51328 - 10

اسم امللك : رضوان 2. 

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو 

دوار أوالد حسون 

مساحته : 01 آ .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : خدمي هشام،

جنوبا : لكليل؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : مبروكي املعطي.

طالب التحفيظ : السيد رضوان اخلدمي بن خليفة.

مطلب رقم 51334 - 10

اسم امللك : فهمان . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد عطو.

مساحته : 01 أ 34 س .

نوعه : ارض عارية بها شجرة واحدة من الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : خالد طنجي،

جنوبا : لهالل إبراهيم ؛

شرقا : داهبي بوشرة؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد احمد فهمان .

مطلب رقم 51335 - 10

اسم امللك : ايت املاجدي. 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل 

املدعو دوار ايت املاجدي .

مساحته : 01 آ 14 س .



عدد 1103 - 24 جمادى االخرة 1441 )19 فبراير 2020(1370

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : بنكاري زهرة ومن معها وحفيظة بايغبي،

جنوبا : رسم عقاري عدد 94119 - 10؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : مدخل .

طالب التحفيظ : السيد خليفة عرشي بن محمد.

مطلب رقم 51350 - 10

اسم امللك : العرصة . 

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل 

املدعو العرصة .

مساحته : 01 آ 57 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 50594 - 10،

جنوبا : زمو رحمة؛

شرقا : الزنقة ؛

غربا : ورثة محمد بن حمادي 

طالب التحفيظ : السيد محمد سلوح بن املعطي .

مطلب رقم 51363 - 10

اسم امللك : بودوان 2. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد اضريد قصابي فدان كونتر.

مساحته : 13 آ 82 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق،

جنوبا : ملك جماعي؛

شرقا : ورثة احلاج بن زروال؛

غربا : ورثة قديري محمد.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بودوان بن حسن ومن معه.

مطلب رقم 51386 - 10

اسم امللك : عبد اللطيف. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دوار ايت بن شوية.

مساحته : 68 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي وطابقني ومرافق. 

اجملاورون : 

شماال : طاللي باحو بن بوعبيد،

جنوبا : قشاش السعدية؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : مجيب السوداري .
طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف شريف بن عالل .

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 42935 - 10 
امللك املسمى: زهرة 

الكائن: إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر احملل املدعو 
فدان دوسان

وقع حتديده في : 21 ابريل 2010
طالب التحفيظ: السيد حفوظ عبد السالم بن الشرقي 

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن جديد عن انتهاء التحديد الذي نشر
باجلريدة الرسمية عدد 610 املؤرخة في 08 سبتمبر 2010 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 41539 - 10
الدي نشراالعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية

عدد 1100 بتاريخ 29 يناير 2020
عوضا عن :

مطلب رقم 41139 - 10
اقـرا :

مطلب عدد : 41539 - 10 
والباقي بدون تغيير 

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله باالعالم للعموم 
ان السيد احمد كلمان الساكن واجلاعل محل اخملابرة معه بتجزئة الرمز 
بلوك 4 رقم 4 بني مالل طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 
عدد 31495 - 10 املؤسس للملك املدعو "رياض السالم ع 136" الكائن 

ببني مالل . وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.
في امكان كل شخص يهمه هدا التسليم ان يـدلى بتعرضـه عليه

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما من نشر هذا االعالن. 
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

 

محافظة الناظور

مطلب رقم 23659 - 11
اسم امللك: افريش القنطرة.

موقعه: إقليم الناظور، دائرة قلعية ، جماعة سلوان ، دوار لغريبة .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 15آر 64 سنتيار.
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نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 48373 - 11.

شرقا: بنتال امحمد .

جنوبا: بنتال امحمد.

غربا : الشعبة. 

طالب التحفيظ السيد : بنتال عبد السالم بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 28116 - 11

اسم امللك: الفاحتي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار فرخانة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 93 سنتيار.

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

اجملاورون:

شماال: ملك األوقاف.

شرقا: الشاوي الصديق.

جنوبا: الشاوي الصديق.

غربا : الطريق. 

طالب التحفيظ السيد: مصطفى الفاحتي بن حمادي.

مطلب رقم 33476 - 11

اسم امللك: اهواري. 

موقعه: مدينة الناظور، حي ترقاع.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 65 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: متيمونت اهواري.

جنوبا: زنقة.

غربا: زنقة.

طالبة التحفيظ السيدة: الويزة ارحو بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 34614 - 11

اسم امللك: الركراكي. 

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 ار 94 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: زبير الركراكي.

جنوبا: املامون الركراكي.

غربا: نزهة الركراكي.

طالب التحفيظ السيد: احلبيب الركراكي بن عمر.

مطلب رقم 34734 - 11

اسم امللك: اعراب.

الثانوية  حي  املدعو  ،احملل  انصار  بني  جماعة  الناظور،  موقعه:إقليم 

اجلديدة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 11 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و ما بني الطابقني و طابق أول 

و بها ملحق.

اجملاورون:

شماال: بوشتروش حورية.

شرقا: الرسم العقاري عدد 55363 - 11 .

جنوبا: زنقة.

غربا : زنقة. 

طالب التحفيظ السيد : بنعيسى اعراب بن بغداد ومن معه.

مطلب رقم 34876 - 11

اسم امللك: مناجم 3 .

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 آر 13 س

ثالث  من  مكونة  االولى  القطعة  قطع  ثالث  من  مكونة  ارض  نوعه: 

بنايات عبارة عن سفلي وطابق أول ، القطعة الثانية مكونة من بنايتني 

عبارة عن سفلي وطابق أول ، القطعة الثالثة مكونة من بنايتني عبارة 

عن سفلي وطابق أول وبها ملحق .

القطعة االولى:

مساحتها: 03 آر 49 س 

اجملاورون

شماال: الرسم العقاري عدد 63517 - 11.

شرقا: زنقة .

جنوبا: زنقة.

غربا: الرسم العقاري عدد 4090/ 11 و الرسم العقاري عدد 9032/ 11 

و الرسم العقاري عدد 9031/ 11 و الرسم العقاري عدد 9033/ 11 . 

القطعة الثانية :

مساحتها: 02 آر 30 س

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 63516/ 11 و الرسم العقاري  65171/ 11.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: ممر.

غربا: زنقة.

القطعة الثالثة :

مساحتها: 02 آر 34 س

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: ملك الغير.
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جنوبا: ملك الغير.

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد: جنيم كالبيلي بن مصطفى بصفته ممثال عن 

شركة اميوبيلير مناجم.

مطلب رقم 35324 - 11

اسم امللك: األرض البيضاء 2.

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 50 آر 08 سنتيار.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممرين.

اجملاورون:

عدد  التحفيظ  ومطلب   11  -  35279 عدد  التحفيظ  شماال: مطلب 

.11 - 11746

شرقا: الرسم العقاري عدد 46862 - 11 .

التحفيظ عدد  و مطلب   11 -  11746 التحفيظ عدد  جنوبا: مطلب 

.11 - 35517

غربا : الرسم العقاري عدد 6561 - 11. 

طالب التحفيظ السيد : علي يسير بن احمد.

مطلب رقم 35505 - 11

اسم امللك: باروبيت الرانب.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:11 هـ 72 ار 64 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بجزء منها ستة بنايات عبارة عن سفلي يخترقها 

ممر و سياج و عمود كهربائي و بها خزان و بئر.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: ممر.

جنوبا: ورثة احمد بلخير .

غربا: ورثة احمد بلخير. 

طالب التحفيظ السيد : الطيب اقوضاض بن حمو.

مطلب رقم 35656 - 11

اسم امللك: عالء الدين 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 79 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

عدد  التحفيظ  مطلب  و   11  -  55372 عدد  العقاري  الرسم  شماال: 

. 11 - 35655

شرقا: حبيبة متيموني.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 32170 - 11.

غربا: الطريق. 

طالب التحفيظ السيد : عيساوي محمد.

مطلب رقم 35660 - 11

اسم امللك: السباعي. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة ازغنغان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 61 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: زنقة.

غربا: ميمون بنغابة.

طالب التحفيظ السيد: يوسف السباعي بن صالح.

مطلب رقم 35666 - 11

اسم امللك: عالء الدين 3.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 50 سنتيار.

نوعه: ارض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: تاشفي محمد و تاشفي ميمون .

شرقا: املكي خرباش.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 35668 - 11.

غربا: تاشفي محمد. 

طالب التحفيظ السيد : عيساوي محمد.

مطلب رقم 35667 - 11

اسم امللك: عالء الدين 5.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 97 سنتيار.

نوعه: ارض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: طويل الطاهر.

شرقا: محند احمد.

جنوبا: تاشفي محمد و تاشفي ميمون.

غربا: تاشفي محمد و تاشفي ميمون. 

طالب التحفيظ السيد : عيساوي محمد.

مطلب رقم 35668 - 11

اسم امللك: عالء الدين 4.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 51 سنتيار.

نوعه: ارض عارية يخترقها ممر.
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اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 35666 - 11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 15695 - 11.

جنوبا: تاشفي محمد و تاشفي ميمون.

غربا: السرغوشني محمد. 

طالب التحفيظ السيد : عيساوي محمد.

مطلب رقم 39904 - 11

اسم امللك: اضرضور.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 39 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: عبد القادر عمرو .

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا : زنقة. 

طالب التحفيظ السيد : سالم اضرضور بن محمد.

مطلب رقم 40200 - 11

اسم امللك: املكاوي. 

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 94 سنتيار.

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

اجملاورون:

شماال: حمو احمد.

شرقا: بوردمي فؤاد.

جنوبا: ممر.

غربا: زغدودي مصطفى.

طالبة التحفيظ السيدة: فريدة املكاوي بنت احمد ومن معها.

مطلب رقم 40201 - 11

اسم امللك: القضاوي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادا ، احملل املدعو ابقويا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 26 ار 38 سنتيار.

نوعه: ارض عارية يخترقها عمود كهربائي.

اجملاورون:

شماال: ورثة مولود دودوح و محجوب.

شرقا: عبد السالم احلاج عبد الرحمان.

جنوبا: ورثة بوزيان أوسار و ممر.

غربا: مسلك عمومي. 

طالب التحفيظ السيد : الساهلي القضاوي بن اخملتار ومن معه.

مطلب رقم 40396 - 11

اسم امللك: بن احمد 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار فرخانة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 02 سنتيار.

نوعه: أرض عارية يخترقها خط هاتفي .

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ و الرسم العقاري عدد 10578 - 11.

شرقا: فريدي عبد القادر.

جنوبا: فريدي عبد القادر.

غربا : الطريق. 

طالب التحفيظ السيد : عادل القجوعي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 40852 - 11

اسم امللك: محمد بولسموم.

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

ملوك.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 93 آر 59 سنتيار.

بنايات  منها خمسة  بجزء  و  الزيتون  أشجار  بها  أرض فالحية  نوعه: 

عبارة عن سفلي وبها بئر.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 60477 - 11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 21296 - 11.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 18332 - 11.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 21300 - 11. 

طالب التحفيظ السيد: محمد بولسموم بن عمرو.

مطلب رقم 40857 - 11

اسم امللك: فقيري 

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 91 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وبها ملحق .

اجملاورون:

عدد  التحفيظ  مطلب  و   11  -  5432 عدد  التحفيظ  مطلب  شماال: 

. 11 - 3941

شرقا: عبد اهلل التالني و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا: ملك الغير و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا: موسى الناصري و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ السيد: محمد فقيري بن احميدوش.

مطلب رقم 40931 - 11

اسم امللك: البراقي 5. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 98 سنتيار.
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نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: ورثة العمور عالل .

شرقا: اسماعيل أكالل.

جنوبا: زنقة.

غربا: اجللطي الهادي و ورثة العمور عالل .

طالب التحفيظ السيد: محمد البراقي بن الطاهر.

مطلب رقم 40938 - 11

اسم امللك: لعري الشيخ. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اركمان ، احملل املدعو لعري الشيخ.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 35 ار 44 سنتيار.

نوعه: ارض عارية يخترقها عمود و خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 52275 - 11.

شرقا: زنقة.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: احلسني نهاري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 40966 - 11

اسم امللك: الطلحاوي 2 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي ، احملل املدعو مزارع ابوجضاضا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 49 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: رشيد احلمداوي و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

شرقا: حسن مرغيش و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا: زنقة و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا: محمد بوهري و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ السيد: احميدة الطلحاوي بن عمرو.

مطلب رقم 41065 - 11

اسم امللك: هروني 1. 

موقعه: مدينة الناظور، حي بويزارزان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 16 سنتيار.

نوعه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال: مالك الهرواشي و اخملتار البكاي .

عدد  التحفيظ  مطلب  11و   /41066 عدد  التحفيظ  مطلب  شرقا: 

11 - 41067

جنوبا: زنقة.

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ السيد: خالد هروني بن محند.

مطلب رقم 41066 - 11

اسم امللك: هروني 3. 

موقعه: مدينة الناظور، حي بويزارزان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 11 سنتيار.

نوعه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال: الهرواشي و اخملتار البكاي .

شرقا: زنقة.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 41067/ 11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 41065/ 11.

طالب التحفيظ السيد: محند هروني بن محند.

مطلب رقم 41067 - 11

اسم امللك: هروني 2. 

موقعه: مدينة الناظور، حي بويزارزان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 12 سنتيار.

نوعه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 41066/ 11 .

شرقا: زنقة.

جنوبا: زنقة.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 41065/ 11.

طالب التحفيظ السيد: حفيظ هروني بن محند.

مطلب رقم 32749 - 11

اسم امللك: شركي لفضيل. 

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:04 ار 71 سنتيار.

نوعه: ارض عارية يخترقها خط كهربائي.

اجملاورون:

شماال: محمد العيساوي ومطلب التحفيظ عدد 29721/11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 16032/11.

جنوبا: زنقة.

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ السيد: عمر شركي بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 34222 - 11

اسم امللك: زيتونة 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو قاشول .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 16 هـ 02 ار 95 سنتيار.
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بناية  منها  بجزء  والبرتقال  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  ارض  نوعه: 

منخفض  كهربائي  وخط  عمود  ويخترقها  وبئر  سفلي  من  مكونة 

التوتر.

اجملاورون:

شماال: ورثة ادريس بن محمد بن عبد القادر.

شرقا: النهاري عبد القادر والزروالي عبد القادر والرحموني حدهوم.

جنوبا: مطلب التحفيظ 33061/11.

غربا: ورثة اخملتار بن ادريس وورثة اوالد خلضر.

طالب التحفيظ السيد: محمد نهاري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 34261 - 11

اسم امللك: أعراب. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 45 سنتيار.

نوعه:أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: بارو شميشة.

شرقا: الطريق.

جنوبا: زاهية قمبوعي.

غربا: ورثة احلاج مزيان حدو.

طالب التحفيظ السيد: علي أعراب بن بغداد ومن معه.

مطلب رقم 40540 - 11

اسم امللك: بنعمرو . 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادان ، احملل املدعو حي بويزارزان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 

35 ار 29 سنتيار.

نوعه: ارض عارية يخترقها ممر وخط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد بارش.

شرقا: ورثة عبد القادر بوغلي.

جنوبا: ورثة حموتي محمد.

غربا: ورثة حموتي عمار .

طالبة التحفيظ السيدة: عائشة بنعمرو بنت صالح ومن معها.

مطلب رقم 40660 - 11

اسم امللك:محمادي 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 17 سنتيار.

عمود  يخترقها  أول  وطابق  سفلي  من  مكونة  بناية  بها  نوعه:أرض 

كهربائي.

اجملاورون:

شماال: زنقة ومطلب التحفيظ 4947/11 ومطلب التحفيظ 3941/11.

شرقا: احمد حادوش ومطلب التحفيظ 14098/11 ومطلب التحفيظ 

. 3941/11

جنوبا: احمد حادوش ومطلب التحفيظ 4947/11 ومطلب التحفيظ 

. 3941/11

غربا: احمد كوجيلي ومطلب التحفيظ 4947/11 ومطلب التحفيظ 

.3941/11

طالبة التحفيظ السيدة: حليمة الهداشي بنت احمد ومن معها.

مطلب رقم 40661 - 11

اسم امللك: األشهب. 

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 83 سنتيار.

نوعه:أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: لشهب مصطفى.

شرقا: زنقة.

جنوبا: زنقة.

غربا: هرواشي.

طالب التحفيظ السيد: األشهب حلبيب بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 40667 - 11

اسم امللك: شركة كوستيموب سعيد 9.

موقعه: مدينة الناظور، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 49 س

نوعه: ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول.

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 40664/11

شرقا: ورثة ضرضور.

جنوبا: مطلب عدد 40665/11 ومطلب عدد 40666/11

غربا: زنقة

شخص  في  سعيد  كوستيموب  السيد:شركة  التحفيظ  طالب 

ممثلها القانوني سعيد كالبيلي بن مصطفى

مطلب رقم 40668 - 11

اسم امللك: فظمة. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة حاسي بركان ، احملل املدعو أوالد احمد 

بنعلي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 هـ 11 ار 76 سنتيار.

نوعه:أرض عارية تخترقها شعبة.

اجملاورون:

شماال: ورثة الناصري.

شرقا: ورثة الناصري. 
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جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 12728/11

غربا: مطلب التحفيظ عدد 12728/11. 

طالب التحفيظ السيد: بومدين املنوتي بن احمد.

مطلب رقم 40680 - 11

اسم امللك: اخروفة . 

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة اتروكوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 27 سنتيار.

نوعه: ارض بها بنايتني االولى مكونة من سفلي وبها ملحق والثانية 

وخط  عمود  يخترقها  حديقةو  وبها  أول  وطابق  سفلي  عن  عبارة 

كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: احمد بوجطوي.

شرقا: احمد بوجطوي.

جنوبا: طالب التحفيظ .

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: اخملتار بجطوي بن محمد.

مطلب رقم 40681 - 11

اسم امللك: امجاوي. 

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة اتروكوت ، احملل املدعو دوار احديد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 49 سنتيار.

نوعها: ارض عارية بجزء منها بناية قدمية.

اجملاورون:

شماال: احمد بوليف.

شرقا: احمد اوراغ. 

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: مسلك عمومي. 

طالب التحفيظ السيد: مصطفى امجاوي بن امحمد.

مطلب رقم 40684 - 11

اسم امللك: الكيفان. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت ، احملل املدعو الكيفان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 84 ار 41 سنتيار.

نوعه:أرض عارية بجزء منها أشجار.

اجملاورون:

شماال: اوالد ميمون.

شرقا: الرحماني بنعيسى.

جنوبا: الطريق.

غربا: واد.

طالب التحفيظ السيد: زكرياء اثرار بن جنيم.

مطلب رقم 40685 - 11

اسم امللك: الهجوتي 

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة تسافت ، احملل املدعو دوار تزميي .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 48 ار 38 سنتيار.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: ورثة عمر عزميان .

شرقا: الهجوتي احمد والهجوتي حسن.

جنوبا: الهجوتي مجيد.

غربا: اشلحي محمد.

طالب التحفيظ السيد: محمد الهجوتي بن احمد.

مطلب رقم 40691 - 11

اسم امللك: اومطلسي. 

الفريش  املدعو  احملل   ، ستوت  اوالد  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

بنعلي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 34 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مصطفى حماد.

جنوبا: حمادي اومطالسي.

غربا: ممر.

طالب التحفيظ السيد: احمد اومطالسي بن حمادي ومن معه.

مطلب رقم 40694 - 11

اسم امللك: مروان . 

موقعه: مدينة الناظور، حي براقة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 30 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وبها بئر ويخترقها 

عمود وخطني كهربائيني منخفضي التوتر.

اجملاورون:

شماال: البشيري ميمونت.

شرقا: البشيري بغداد.

جنوبا: مليكة البشيري.

غربا: مسلك عمومي .

طالبة التحفيظ السيدة: الويزة البشيري بنت عبد الرحمان.

مطلب رقم 40697 - 11

اسم امللك: بوخريصي 2 . 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 01 س.

نوعه: أرض عارية.
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اجملاورون:

شماال: لوكيلي رابحة.

شرقا: لوكيلي رابحة.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: ميمون بوخريصي بن بوجمعة.

مطلب رقم 40700 - 11

اسم امللك: تيزغة . 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو تيزغة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 43 ار 82 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 33507/11.

شرقا: مسلك عمومي والرسم العقاري 50454/11.

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 32897/11.

طالب التحفيظ السيد: عبد املالك زروال بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 40704 - 11

اسم امللك: البزكاوي. 

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

الشرقية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 هـ 23 ار 98 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون والصبار.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: متري احمد.

جنوبا: قيشو.

غربا: عالل احلسني سعيدي.

طالبة التحفيظ السيدة: مليكة البزكاوي بنت عبد القادر.

مطلب رقم 40711 - 11

اسم امللك: الطالبي احمد. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 ار 75 سنتيار.

أشجار  وبها  سفلي  عن  عبارة  بنايتني  منها  بجزء  عارية  أرض  نوعه: 

متنوعة وبئر وتخترقها عدة ممرات .

اجملاورون:

شماال: ملك األوقاف.

شرقا: ورثة الطالبي محمد.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: ورثة القاضي احمد.

طالب التحفيظ السيد: الطالبي احمد بن محمد .

مطلب رقم 40712 - 11

اسم امللك: الرملية. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة تزطوطني، احملل املدعو دوار أوالد عيسى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 41 ار 75 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون: 

شماال: القندوسي احلسن عبد الرحمان.

شرقا: ورثة الكركي احلاج محمد.

جنوبا: ورثة الوكيلي.

غربا: الواد.

طالب التحفيظ السيد: محمد الوكيلي بن عبد السالم.

مطلب رقم 40713 - 11

اسم امللك : فدان العثامنة.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة تزطوطني، احملل املدعو دوار أوالد عيسى.

 73 04 هـ  العقاري هي:  التصميم  التي أظهرها  االجمالية  املساحة 

آر 17 س

نوعه: ارض عارية.

القطعة االولى:

مساحتها: 03 هـ 42 آر 63 س 

اجملاورون

شماال: الواد.

شرقا: طالب التحفيظ .

جنوبا: ورثة احلاج محمد كركر.

غربا: الطريق

القطعة الثانية :

مساحتها: 01 هـ 30 آر 54 س

اجملاورون:

شماال: واد.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة احلاج محمد كركر.

غربا: ورثة احلاج محمد كركر.

طالب التحفيظ السيد: محمد الوكيلي بن عبد السالم.

مطلب رقم 40727 - 11

اسم امللك: اية. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي براقة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 01 سنتيار.

نوعه: ارض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.
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اجملاورون:

شماال: ورثة طيري.

شرقا : إكرام زعدوكي .

جنوبا: فاطمة بوعكا.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: توفيق زعدوكي بن احمد.

مطلب رقم 40737 - 11

اسم امللك: ثيريوين 

املدعو حي سيدي  احملل   ، انصار  بني  الناظور، جماعة  إقليم  موقعه: 

موسى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 18 سنتيار.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: عمر شمالل.

شرقا: موسى دودوح.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: حسن بريتشينو وعمر شمالل .

طالب التحفيظ السيد: جمال اليحياوي بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 40836 - 11

اسم امللك: سهيب. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو سهيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 25 ار 22 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية محاطة في جزء منها بسياج.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: ورثة احالتني موح امقران.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 49981/11.

غربا: احمد موح عمر واحمد الوردان ومطلب التحفيظ عدد 31933/11.

طالب التحفيظ السيد: حكيم بوتعياشت بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 40877 - 11

اسم امللك : أذمار أمقران. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانا ، احملل املدعو أذمار أمقران.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 ار 83 سنتيار.

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

حديقة وبئر مراب وأشجار الزيتون .

اجملاورون:

شماال: عيسى بن عمر.

شرقا: ميمون ادريوش.

جنوبا: زنقة.
غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: محمد اكبوع بن ميمون.

مطلب رقم 40895 - 11
اسم امللك : ادم. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي ، احملل املدعو حي وزاج .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 02 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.
اجملاورون:

شماال: عبد القادر عزوزي.
شرقا: رشيد عزوزي.

جنوبا: ممر.
غربا: ممر.

طالب التحفيظ السيد: هشام الصديني بن احمد.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 14158 - 11
يتعلق بامللك املسمى: " االسروتي " ذي مطلب التحفيظ 14158 - 11 

الكائن الكائن بإقليم الدريوش، جماعة ميضار.
طالب التحفيظ السيد: علي اهاروش بن محمد.

 ،619 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي نشر  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 
املؤرخة في 10 - 11/2010 .

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ
عدد 43492 - 11 ، الذي نشرت خالصته باجلريدة 

الرسمية عدد 1099 بتاريخ 22/01/2020 .
بدال من : 

طالب التحفيظ السيد: محمد الشامي بن محمد.
اقـرأ :

طالب التحفيظ السيد: بنعيسى امرشوح بن ميمون.
والباقي بدون تغيير

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله بإعالم العموم 
أن السيدة مليكة الورودي، طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم 
الكائن   " اورودا   " املدعو:  للملك  املؤسس   11 -  20251 العقاري عدد: 
بإقليم الدريوش ، جماعة الدريوش وذلك بسبب تالشي النظير الذي 

كان قد سلم لها سابقا.
أن يدلي بتعرضه  التسليم  هذا، وفي امكان كل شخص يهمه هذا 
عليه داخل أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

البشير دحوتي    
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محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44224 - 12

اسم امللك : " قنيطرة 39"

موقعـــه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة اسباتة. 

مساحـتـه : 80 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال : قاسم بن بوشعيب ؛

جنوبا : قاسم بن بوشعيب ؛

شرقا : قاسم بن بوشعيب ؛

غربا : قاسم بن بوشعيب ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد تربوي بن محمد.

مطلب رقم 44209 - 12

اسم امللك : " دريات "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة .

مساحـتـه : 60 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال : مصطفى موهوب ؛

جنوبا : طريق غير معبدة ؛

شرقا : حميد الغازي ؛

غربا : زنقة عرضها 12 متر.

طالب التحفيظ : السيد العيشي محمد.

مطلب رقم 44200 - 12

اسم امللك : " دريات "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة .

مساحـتـه : 60 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال : الزنقة 02 حي الوحدة 1؛

جنوبا : بقعة غير محفظة ؛

شرقا : بقعة غير محفظة ؛

غربا : حليمة االدريسي.

طالب التحفيظ : السيدة عايشة الوافي.

مطلب رقم 44216 - 12

اسم امللك : " القنيطرة 21"

موقعـه :عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة اسباتة حي الساملية

مساحـتـه : 99 سنتيار.  

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 42225/12؛ 

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 277652/12 و 277653/12،

شرقا : ميمي عائشة ؛ 

غربا : مطلب حتفيظ عدد 44189/12.

طالب التحفيظ : السيدة عبد السالم عميري.

مطلب رقم 44212 - 12

اسم امللك : " دريات "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة .

مساحـتـه : 70 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناء. 

اجملاورون: 

شماال : الرسم العقاري عدد 270797/12؛

جنوبا : الزنقة 12 حي الوحدة ؛

شرقا : احلسني محاسني ؛

غربا : أرض غير محفظة.

طالب التحفيظ : السيد أبا تراب محمد بن عبد السالم.

   احملافظ علي األمالك العقارية بسيدي عثمان

              طارق الشتوي 

 

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39145 - 14 

اسم امللك: ازداين 5.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 28 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 30 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة تواتي اوحتمان؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: اوباها احمد؛

غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39147 - 14 

اسم امللك: الزاكي 2.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.
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وقع حتديده في: فاحت ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 14 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: امصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39149 - 14 

اسم امللك: الزاكي 5.

موقعه: اقليم الرشيدية، اجلماعة احلضرية لكلميمة، احملل املدعو:

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: فاحت ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آر 32 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 39148/14 واحباس؛

شرقا: احباس؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39150 - 14 

اسم امللك: مبروكة قطعة 562.

بوتالمني  جتزئة  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة  موقعه: 

الشطر الثاني.

وقع حتديده في: 02 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 98 س.

نوعه: ارض بها بناء فيال من سفلي وطابق اول وحديقة؛

اجملاورون: 

شماال: احلاج املهدي ومن معه؛

شرقا: العربي عليوي؛

جنوبا: ساحة؛

غربا: احلاج الوزاني املاكوري؛

طالب التحفيظ السيد: الهاللي البشير بن احمد.

 

مطلب رقم 39157 - 14 

اسم امللك: تغزوين 9.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 09 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 58 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون والنخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 39240/14؛

غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39158 - 14 

اسم امللك: تغزوين 8.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 09 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 37 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة وداني فاطمة؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: ورثة وداني فاطمة؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39159 - 14 

اسم امللك: تغزوين 13.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 09 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 55 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: ورثة اودا يدير و واوا عدي؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39160 - 14 

اسم امللك: احلارات 1.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر ايت موش.
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وقع حتديده في: 10 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 81 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: بلعيد علي؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: بزيز سليمان؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39161 - 14 

اسم امللك: تغزوين 12.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 10 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آر 38 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39162 - 14 

اسم امللك: تغزوين 16.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 10 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 18 آر 44 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: حدو عبو و ازواو حلبيب؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39179 - 14 

اسم امللك: الزاكي 1.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 02 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 28 س.

نوعه: ارض فالحية مغروسة؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: ممر؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: ممر؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39181 - 14 

اسم امللك: بويكري 11.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر تكاثرت.

وقع حتديده في: 02 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 34 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف و نيكيري عيادة؛

شرقا: ورثة يدير اوحمو؛

جنوبا: ورثة يدير اوحمو؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39183 - 14 

اسم امللك: بويكري 4.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر تكاثرت.

وقع حتديده في: 03 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 48 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: مسلك ومصرف؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: مسلك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39186 - 14 

اسم امللك: اوحمي 5.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.
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وقع حتديده في: 06 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 14 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: احباس وسفيري باسو؛

غربا: طيبوح احمد و حماس مبارك؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39189 - 14 

اسم امللك: اريزان 11.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 31 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون والنخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: عالمجي زايد؛

طالب التحفيظ السيد: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف 

اقليم الرشيدية.

مطلب رقم 39190 - 14 

اسم امللك: ارتي وخربيش 3.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 44 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: علي شبو؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39191 - 14 

اسم امللك: تورتي تغزوين 2.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 13 آر 08 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون والنخيل مكونة من قطعتني؛

اجملاورون: 

القطعة االولى:

شماال: ورثة درو هرو؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: جاوي حادة 

القطعة الثانية: 

شماال: مسلك 

شرقا: عايدي هرو سكو 

جنوبا: مصرف 

غربا مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39192 - 14 

اسم امللك: تورتيت تغزوين 3.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 14 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 56 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: ورثة ويداني سكو؛

غربا: عائشة بعديد ومنتصر حمو؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39193 - 14 

اسم امللك: تورتيت 1.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 14 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 14 آر 36 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك و اويدي هرو سكو؛

شرقا: منتصر حمو ومصرف؛
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جنوبا: مصرف؛

غربا: ورثة علي شبو ومصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39194 - 14 

اسم امللك: تغزوين 1.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 14 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 43 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة حساين؛

شرقا: مسلك؛

جنوبا: لعمال حدو؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " التايك 7 " 

موضوع مطلب رقم 38124 - 14 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 886 

بتاريخ 23 ديسمبر 2015.

عوضا عن: 

طالبي التحفيظ :

1 - التايك عبد الغني بن احلاج؛ 

الشياع سوية  احلاج بصفتهما شريكني على  بن  الطيب  التايك   -  2

بينهما. 

 اقرأ : طالب التحفيظ: التايك الطيب بن احلاج

 والباقي بدون تغيير. 

   احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية بالنيابة

      حميد بوزهري

 

محافظة سطات                

مطلب رقم 10019 - 15  

إسم امللك :املهاميل.

موقـعـه: اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة امريزيك؛دوار اجبالة 

ليسوف.

وقع حتديده في : 18 يوليو 2013.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 هـ 17 آ 95 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : هيدان امليلودي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ولد محمد بن حجاج؛احمد ولد رحال؛

غربا : ورثة ولد فطومة.

طالب التحفيظ :السيد احمد حمدان بن محمد. 

مطلب رقم 29972 - 15  

إسم امللك :اشعيبت الستر رحمون2 .

النعناع؛دوار  واد  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم  موقـعـه: 

العقاوقة بني ايدو.

وقع حتديده في : 28 ديسمبر2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 35 آ 49 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة الطاهر بن امحمد؛

 شرقا : مطلب عدد 22661/15؛ورثة احمد بن الشاوي؛ 

جنوبا :  مطلب عدد 20957/15؛

غربا : ورثة عباس بن امحمد.

طالب التحفيظ :السيد صالح رحمون بن احلاج محمد.

مطلب رقم  30023 - 15 

إسم امللك : حماما.

اوالد  النخيلة؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم  موقـعـه: 

بومزاب.

وقع حتديده في :16 يناير2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 79س.

نوعــه : أرض فالحية. 

اجملاورون :

شماال :  عبداللطيف املالكي؛اخلواتري سعيد؛

شرقا : رسم عقاري عدد 37305/15؛ 

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : ورثة محمد ولد احلاج امحمد. 

طالب التحفيظ :السيد العربي حماما بن محمد.

مطلب رقم 30061 - 15  

إسم امللك :املرس. 

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

احميدة بني ريتون.

وقع حتديده في : 31 يناير2017.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:05 آ 28 س. 

نوعــه : أرض فالحية بها اسطبل من سفلي .

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري عدد 39538/15؛رسم عقاري عدد 22927ض؛ورثة 

محمد تقي الدين بن صالح؛

شرقا : احمد حسني؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 22927ض؛

غربا : ورثة محمد تقي الدين بن صالح.

طالب التحفيظ :السيدة فاطمة تديلي بنت الكبير. 

مطلب رقم 40838 - 15  

إسم امللك :أرض احلمد.

موقـعـه: اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار القدادرة.

وقع حتديده في : 02 يناير2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 04 آ .

نوعــه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 40839/15؛

شرقا : رسم عقاري عدد 64300/15؛ورثة املرزوكي؛ورثة ابو مقار؛رسم 

عقاري عدد 77880/15؛

جنوبا : ورثة ابو مقار محمد؛

غربا : احلسني صدقي؛ورثة عبدالسالم صدقي؛ممر.

طالب التحفيظ :السيد يونس بونعامة بن املصطفى ومن معه.

مطلب رقم 40839 - 15  

إسم امللك :أرض الشكر.

موقـعـه: اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار القدادرة.

وقع حتديده في : 02 يناير2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 30 آ 60 س.

نوعــه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري عدد 60494/15؛رسم عقاري عدد 82075/15؛

شرقا : رسم عقاري عدد 44497/15؛رسم عقاري عدد 60300/15؛

جنوبا : مطلب عدد 40838/15؛

غربا : ورثة عبدالسالم صدقي.

طالب التحفيظ :السيد خليد شيبر.

مطلب رقم 40862 - 15  

إسم امللك : أرض قربيل.

موقـعـه: مدينة سطات؛بلدية سطات؛دوار اوالد بوقلو.

وقع حتديده في : 13 يناير2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 38 آ 77 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون :

شماال : الغوزي عبدالكبير؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 40317/15؛ورثة حلمر رحال؛شباك رحال؛شباك 

محمد؛

غربا : ورثة شباك الكبير.

طالب التحفيظ :السيد عبدالفتاح صنيع بن عباس.

مطلب رقم 29677 - 15  

إسم امللك :لفرطيس.

حجاج؛دوار  سيدي  احمد؛جماعة  ابن  ؛دائرة  سطات  اقليم  موقـعـه: 

اوالد امبارك اوالد بوزيد.

وقع حتديده في : 17 اغسطس 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 هـ 40 آ 73 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الطريق ؛

شرقا : محمد احلبيبي بن احلاج بوعزة؛الكبير حلبيبي بن احلاج اجلياللي؛

جنوبا : الطريق؛احلبيب حلبيبي؛

غربا : رسم عقاري عدد 44302/15؛ورثة محمد حلبيبي بن احلاج بلكاسم.

طالب التحفيظ :السيد امبارك حلبيبي بن احلاج بوعزة.

مطلب رقم 40559 - 15  

إسم امللك :أرض الكوشة.

بني  موسى  اوالد  مزورة؛دوار  ؛جماعة  سطات  ودائرة  اقليم  موقـعـه: 

اخلف.

وقع حتديده في : 28 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ  هـ 49 آ 54 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة الطاهر بن رحال؛

شرقا : احلسن بن عمرو؛

جنوبا : ورثة املداني بن عمرو؛

بن  امليلودي؛بوبكر  بن  امليلودي؛عمرو  بن  عمرو  بن  عبدالكبير   : غربا 

الفاسي.

طالب التحفيظ :السيد احمد البوهالي بن احلاج بوشعيب. 

مطلب رقم 40602 - 15  

إسم امللك :أرض احملروك.

موقعه:اقليم ودائرة سطات ؛جماعة مزورة؛دوار اوالد موسى بني اخلف.

وقع حتديده في : 06 اغسطس2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:02 هـ 21 آ 70 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

*القطعة االولى:

شماال : محمد زريرق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : املصطفى صبري؛

غربا : محمد زريرق.

*القطعة الثانية:

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة محمد بن احلاج احمد؛

جنوبا : مطلب عدد 9384/15؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ :السيد احمد البوهالي بن احلاج بوشعيب. 

مطلب رقم 40603 - 15  

إسم امللك :احملروك.

موقـعـه: اقليم ودائرة سطات ؛جماعة مزورة؛دوار اوالد موسى بني اخلف.

وقع حتديده في : 06 اغسطس2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 هـ  هـ 96 آ 43 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

*القطعة االولى:

شماال : ورثة امبارك بلحسني؛ورثة احلاج بوشعيب بن قاسم؛

شرقا : ورثة امبارك بن احلسني؛كبور الرحماني؛

جنوبا : محمد الصغير؛

غربا : مطلب عدد 17316ض.

*القطعة الثانية:

شماال : كبور الرحماني؛

شرقا : رسم عقاري عدد 28829/ض؛

جنوبا : محمد الصغير؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ :السيد احمد البوهالي بن احلاج بوشعيب. 

   

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم  10315 - 15 

امللك املسمى: بالد ولد الطالبة.

الكائن : باقليم ودائرة  سطات جماعة املزامزة؛دوار اوالد اعروس.

وقع حتديده في : 14 مارس2000.

مساحته :01 هـ .

طالب التحفيظ : السيد ولد الطالبة محمد بن الكبير ومن معه.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

08 ماي 2002 عدد 175.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " دار احلاج الهاشمي"  

مطلب رقم : 40634 - 15  املنشور باجلريدة عدد: 1071 

املؤرخة في 11 يوليو2019.

عوضا عن:

طالب التحفيظ: السيد الهاشمي لعروي بن محمد.

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

اقرأ: 

طالب التحفيظ: السيد الهاشمي لعروصي بن محمد.

موقعه:مدينة ابن احمد؛زنقة بني ابراهيم؛رقم 114 درب احلاج حلسن. 

والباقي بدون تغيير.

        

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "لرميا" إقليم سطات.

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بسطات  العقاري  األمالك  على  احملافظ  إن 

أعاله  املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة باملنطقة املدعوة"رميا" الكائنة بإقليم ودائرة سطات، جماعة 

رميا قيادة كيسر ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن

 1389 األولى  جمادى   10 في  املؤرخ   174/69 عدد:  الشريف  الظهير   (

املوافق ل 25 يوليوز 1969 (.

 33033 - 33032 - 33021 - 32944 - 32916 - 32915 - 32830 - 32394

 34409 - 33173 - 33170 - 33165 - 33152 - 33151 - 33149 - 33074

 34617 - 34616 - 34615 - 34608 - 34521 - 34520 - 34495 - 34493

 35175 - 34909 - 34844 - 34843 - 34787 - 34734 - 34623 - 34622

 35434 - 35433 - 35432 - 35431 - 35430 - 35427 - 35422 - 35359

 35906 35497 - 35474 - 35464 - 35459 - 35457 - 35455 - 35443

 36152 36129 - 36128 - 36120 - 36109 - 36098 - 36081 - 36077

 36330 36287 - 36274 - 36233 - 36204 - 36200 - 36187 - 36159

 36493 36489 - 36488 - 36474 - 36452 - 36447 - 36411 - 36348

 38100 - 38008 - 38003 - 36684 - 36641 - 36563 - 36509 - 36495

                                  38134 - 38132 - 38122 - 38101 -

 احملافظ  على األمالك العقارية بسطات 

         محمد الزرهوني

  

 

محافظة اخلميسات

مطلب رقم   1158 - 16 

اسم امللك : " بومالل"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة تيداس ايت بوهو ايت علي.

وقع حتديده في : 27-04-1989

املساحة التي اظهرها التصميم : 04 هـ 62 ار 30س.
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نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون :

شماال : طريق

شرقا : سعيدي بوعزة بن بوهالي 

جنوبا : علواني موسى بن حلسن 

غربا : ااجرار خويا.

طالب التحفيظ : بومالل محمد بن احلاج ادريس.

مطلب رقم   1893 - 16 

اسم امللك : " بورية"

موقعه : مدينة اخلميسات حي بوشمامة قرب سينما النور

وقع حتديده في : 04-05-1989

املساحة التي اظهرها التصميم : 01 ار 02 سنتيار

نوعه : ارض بها بناية من سفلي  

اجملاورون :

شماال : ممر وفاطنة بنت عزة

شرقا : ورثة محمد السوسي

جنوبا : ورثة محمد بن عيسى 

غربا : مطلب عدد -39141ر

طالب التحفيظ : قسام فاطمة بنت العربي ومن معها.

مطلب رقم   1926 - 16 

اسم امللك : " فدان شعبة زهانة"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت البقال

وقع حتديده في : 31-08-1995

املساحة التي اظهرها التصميم : 02 هـ 58 ار 00س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون :

شماال : اوعبداهلل بوعزة

شرقا : اوعبو الطيبي ،زهرة بنت ادريس 

جنوبا : عبد العالي الطاهر ،مطلب 2587 - 16  

غربا : مطلب 2512 - 16 

طالب التحفيظ : اوعبو مليكة بنت العربي.

مطلب رقم   1987 - 16 

اسم امللك : " بوشطعام"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يدين دوار دوار ايت مالك ايت حمو.

وقع حتديده في : 24-04-1998

املساحة التي اظهرها التصميم : 04 هـ 71 ار 99س في قطعتني.

نوعه : ارض فالحية بها مسكن واسطبل وثالث ابار .

اجملاورون :

القطعة االولى:

شماال : احمد بن سيدي موحى

شرقا : ورثة محمد بن سعيد ،محمد بن عبد السالم ،موحى اوعلي 

بن قاسم. 

جنوبا : العربي بن حدو. 

غربا : الطريق

القطعة الثانية :

شماال : حلوير محمد

شرقا : واد املالح 

جنوبا : حلسن بن حدو 

غربا : محمد بن ادريس.

طالب التحفيظ : اوحماد احمد بن حمادي.

مطلب رقم   2053 - 16 

اسم امللك : " فدان باعقا"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت البقال

وقع حتديده في : 18-12-1987

املساحة التي اظهرها التصميم : 02 هـ 39 ار 30س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج محمد بن عبد السالم

شرقا : ورثة احلاج محمد بن عبد السالم

جنوبا : اوعبو رقية بنت بناصر 

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : اوعبو فاطمة بنت بناصر.

مطلب رقم   2512 - 16 

اسم امللك : " شعبة زهانة"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت البقال

وقع حتديده في : 31-08-1995

املساحة التي اظهرها التصميم : 02 هـ 04 ار 52س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون :

شماال : موسى بن امحمد،ورثة مولود بن احميدة،ورثة حسن بن احميدة.

شرقا : مطلب عدد 1926 - 16 

جنوبا : مطلب 2587 - 16  ،اوعبو طيبي بن بناصر. 

غربا : شعبة،ورثة حسن بن احميدة.

طالب التحفيظ : قسمي فاطمة بنت عمر.

مطلب رقم   2654 - 16 

اسم امللك : " شاما"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة املعازيز املركز زنقة املقاومة.

وقع حتديده في : 18-08-1989

املساحة التي اظهرها التصميم : 01 ار 99 سنتيار

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول .

اجملاورون :

شماال : زنقة املقاومة

شرقا : ورثة محمد بن الغربي
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جنوبا : شمراح بن الشريف 
غربا : ورثة احلاج عسو ملوك.

طالب التحفيظ : اخللفي احمد بن علي.

مطلب رقم   2705 - 16 
اسم امللك : " امنغ ازكاغ"

موقعه : دائرة واملاس جماعة واملاس دوار ايت اعمر.
وقع حتديده في : 20-10-1989

املساحة التي اظهرها التصميم : 06 هـ 87 ار 10س.
نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون :
شماال : واد

شرقا : العياشي بن الفاك
جنوبا : اعمر بن محمد، محمد بن عاشور

غربا : طالب التحفيظ.
طالب التحفيظ : اغزاف احماد بن احلاج وشريف.

مطلب رقم   2807 - 16 
اسم امللك : " ملك جبيرا"

اسليمان  ايت  دوار  الطلبة  اخلميسات جماعة مجمع  دائرة   : موقعه 
ايت حلسن اوحدو.

وقع حتديده في : 15-01-1990
املساحة التي اظهرها التصميم : 56 ار 46س في قطعتني.

نوعه : ارض فالحية بها مسكن وبئر .
اجملاورون :

القطعة االولى:
شماال : الطريق
شرقا : الطريق

جنوبا : زبير حمادي بن عبد القادر 
غربا : اورحو بوعزة

القطعة الثانية:
شماال : بنزبير ادريس

شرقا : اوبري ادريس
جنوبا : الطريق 

غربا : اعيوش حلسن.
طالب التحفيظ : اجبيرا محمد بن عبو.

مطلب رقم   2870 - 16 
اسم امللك : " فدان بوملشايخ"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت عكي ايت اوعالم.
وقع حتديده في : 10-01-1990

املساحة التي اظهرها التصميم : 18 ار 85 سنتيار
نوعه : ارض فالحية بها بناية وبئر وزيتون.

اجملاورون :
شماال : الطريق

شرقا : ورثة ادريس بن عقة
جنوبا : ورثة الطيبي بن عالل 

غربا : ورثة ادريس بن عقة.
طالب التحفيظ : كرميط محمد بن ابراهيم ومن معه.

مطلب رقم   20711 - 16 

اسم امللك : " حيط اجلمال"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت سيبرن دوار ايت مزالة

وقع حتديده في : 30-10-2006

املساحة التي اظهرها التصميم : 55 ار 60س.

نوعه : ارض فالحية بها مسكن.

اجملاورون :

شماال : الطريق

شرقا : احمد اخلنفوري،عبد السالم بودربة

جنوبا : عمور محمد

غربا : عمور محمد.

طالب التحفيظ : محمد بنسمينة بن العربي.

مطلب رقم   20729 - 16 

اسم امللك : " القايد عقة"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار بوسماحة

وقع حتديده في : 03-11-2006

املساحة التي اظهرها التصميم : 64 ار 33 سنتيار

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون :

شماال : بوشيخي عالل

شرقا : بوشيخي عالل

جنوبا : بوشيخي محمود

غربا : ورثة عبد الرحمان زعريت

طالب التحفيظ : بوشخي مليكة بنت محاتة.

مطلب رقم   22842 - 16 

اسم امللك : " فدان لعياشي"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور ايت بنحميدان.

وقع حتديده في : 18-05-2007

املساحة التي اظهرها التصميم : 02 هكتار 95 ار 90 سنتيار

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة كروم بناصر

شرقا : مطلب 22906 - 16 

جنوبا : الطريق

غربا : ورثة محمد عتابو، ورثة لعتيرس عبد السالم.

طالب التحفيظ : احمد لعتيرس بن العربي.

مطلب رقم   22988 - 16 

اسم امللك : " فدان امحاور"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت سيبرن دوار ايت سومر

وقع حتديده في : 14-06-2007

املساحة التي اظهرها التصميم : 88 ار 40س.

نوعه : ارض فالحية .
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اجملاورون :
شماال : الطريق

شرقا : صادقي محمد بن عقة
جنوبا : صادقي احلسني 

غربا : ورثة اضرضور بنعاشير
طالب التحفيظ : شنيالة اضرضور بنت عباس.

مطلب رقم   23062 - 16 
اسم امللك : " جنان قبة"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بوجمعة.
وقع حتديده في : 27-06-2007

املساحة التي اظهرها التصميم : 61 ار 76س.
نوعه : ارض فالحية بها بنايتني واشجار الزيتون .

اجملاورون :
شماال : اوقسو زهرة، مطلب 12665 - 16  ،اقنوي زهرة ،ممر

شرقا : ورثة قبة ادريس
جنوبا : الطريق

غربا : ورثة شبارو محمد.
طالب التحفيظ : السباعي فاطمة ومن معها.

مطلب رقم   23126 - 16 
اسم امللك : " دفيالت 2"

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت بوهو ايت عال.
وقع حتديده في : 23-07-2007

املساحة التي اظهرها التصميم : 46 ار 85س.
نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون :
شماال : واد

شرقا : دفيالت محمد
جنوبا : دفيالت محمد

غربا : دفيالت احلسن
طالب التحفيظ : عبد القادر دفيالت بن احلاج.

مطلب رقم   23272 - 16 
اسم امللك : " جنان لهميل"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بوهو
وقع حتديده في : 31-08-2007

املساحة التي اظهرها التصميم : 28 ار 33س.
نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون :
شماال : ورثة الصحراوي عبو بن ادريس

شرقا : خروبي محمد
جنوبا : خروبي محمد

غربا : ورثة الصحراوي عبو بن ادريس
طالب التحفيظ : محمد صحراوي بن عبو.

مطلب رقم   26104 - 16 
اسم امللك : " بن محمد"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة حودران دوار ايت سعيد.

وقع حتديده في : 14-11-2017
املساحة التي اظهرها التصميم : 07 هكتار 47 ار 50 سنتيار

نوعه : ارض فالحية بها بناية واسطبل وزيتون وشجر الكاليبتوس.
اجملاورون :

شماال : كنداري ادريس
شرقا : الرسم العقاري 55719 - 16 
جنوبا : الرسم العقاري 55719 - 16 

غربا : شعبة
طالب التحفيظ : محد بوهنيب بن احمد ومن معه.

مطلب رقم   32406 - 16 
اسم امللك : " فدان ابراو القايد"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت حمي.
وقع حتديده في : 20-12-2016

املساحة التي اظهرها التصميم : 02 هكتار 14 ار 15س.
نوعه : ارض فالحية بها مسكن واسطبل وبئر.

اجملاورون :
شماال : مطلب 1942 - 16 

شرقا : رسم عاري 9013 - 16 
جنوبا : اوملعطي عبد اهلل،بلعابد مولودة بنت العربي. 

غربا : ورثة اوملعطي احلسني
طالب التحفيظ : حلسن اوملعطي بن بناصر.

مطلب رقم   36548 - 16 
اسم امللك : " بالد عني اجلرف"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت علي بني ونزار.
وقع حتديده في : 10-04-2018

املساحة التي اظهرها التصميم : 02 هكتار 10 ار 20 سنتيار
نوعه : ارض فالحية بها مسكن وبئر .

اجملاورون :
شماال : الطريق

شرقا : الرسم العقاري 35280 - 16 
جنوبا : ادريس بن الرياحي 

غربا : حرش فاللي،حرش حروك،مقبرة،حرش بناصر.
طالب التحفيظ : احلسني احليرش بن بوية ومن معه.

مطلب رقم   36745 - 16 
اسم امللك : " فدان زمري 1"

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت حميدان.
وقع حتديده في : 08-11-2018

املساحة التي اظهرها التصميم : 28 ار 22 سنتيار
نوعه : ارض فالحية بها مسكن وزيتون ومنبع مياه .

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري 36174 - 16 

شرقا : مسلك عمومي
جنوبا : مطلب 23932 - 16  

غربا : مطلب 23932 - 16  والرسم العقاري 58417 - 16 
طالب التحفيظ : محمد عبيسة بن حدو.
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مطلب رقم   36880 - 16 

اسم امللك : "  كعبوب"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت ايكو

وقع حتديده في : 25-12-2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 07 ار 64 سنتيار

نوعه : ارض فالحية بها بئر واشجار مثمرة.

اجملاورون :

شماال : غرداش حميد

شرقا : الطريق

جنوبا : الرسم العقار -13916ر 

غربا : غرداش حميد.

طالب التحفيظ : عبد الصماد اجغوغ بن عقى ومن معه

مطلب رقم   36883 - 16 

اسم امللك : "  فدان جنان سيدي عرجون"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الغندور دوار ايت بوبكر ايت حمي.

وقع حتديده في : 16-08-2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 90 ار 28 سنتيار

نوعه : ارض فالحية بها زيتون.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري 56137 - 16  و مطلب 29786 - 16 

شرقا : الرسم العقاري 60695 - 16 ، احلدوز احمد

جنوبا : الطريق

غربا : الرسم العقاري 26620 - 16 

طالب التحفيظ : السعدية الهردوز بنت عمر.

مطلب رقم   36945 - 16 

اسم امللك : "  االيخاء بقعة رقم 441"

موقعه : مدينة اخلميسات حي االيخاء

وقع حتديده في : 12-04-2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 71 سنتيار

نوعه : ارض بها مسكن من سفلي .

اجملاورون :

شماال : ورثة الهاشمية مرزوقي

شرقا : حسوت عالل

جنوبا : بنعيسى عباسي

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : حلسن ولد بوتكريش بن محمد.

مطلب رقم   37016 - 16 

اسم امللك : "  املركب الرياضي"

موقعه : مدينة اخلميسات املركز

وقع حتديده في : 24-06-2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 94 ار 10 سنتيار

نوعه : ارض عارية بها منشأة رياضية

اجملاورون :

شماال : زنقة

شرقا : امللك اخلاص للدولة

جنوبا : امللك اخلاص للدولة

غربا : شارع ابن سينا

طالب التحفيظ : الدولة املغربية –امللك اخلاص-

مطلب رقم   38202 - 16 

اسم امللك : "  فدان الدار"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت ادريس ايت مكراز

وقع حتديده في : 15-08-2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 09 ار 49 سنتيار

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري 60380 - 16 

شرقا : عبد النبي باعبي

جنوبا : ورثة محمد بن ادريس

غربا : الرسم العقاري 55576 - 16 

طالب التحفيظ : مارية بلحسن بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم   38203 - 16 

اسم امللك : "  بقعة 799"

موقعه : مدينة اخلميسات حي النصر

وقع حتديده في : 15-08-2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 84 سنتيار

نوعه : ارض بها مسكن من سفلي وطابق اول وملحقة.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري 32954 - 16 

شرقا : الزنقة

جنوبا : شريز احمد

غربا : ادير محمد

طالب التحفيظ : خلويط محمد بن احمد.

مطلب رقم   38205 - 16 

اسم امللك : "  بقعة رقم 151"

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية عني اخلميس

وقع حتديده في : 15-08-2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 67 سنتيار

نوعه : ارض بها مسكن من سفلي وطابق اول وملحقة.

اجملاورون :

شماال : بشوش عبد اهلل

شرقا : الزنقة

جنوبا : لعتيريس حسن

غربا : اوقسو احلسني

طالب التحفيظ : الصرصاح محمد بن ادريس.
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مطلب رقم   38259 - 16 
اسم امللك : "  بئر عساس"

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي بوهو
وقع حتديده في : 09-09-2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 01 هكتار 67 ار 49 سنتيار
نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون

اجملاورون :
شماال : ورثة مسعود رو ،ورثة مسعود حمادي، الطريق

شرقا : الطريق
جنوبا : الرسم العقاري 57468 - 16 

غربا : بوحسيس منير
طالب التحفيظ : ابلكوشن نور الدين بن ناصر ومن معه.

مطلب رقم   38260 - 16 
اسم امللك : "  بقعة رقم 573"

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة
وقع حتديده في : 08-10-2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 64 سنتيار
نوعه : ارض بها مسكن من سفلي وطابق اول وملحقة.

اجملاورون :
شماال : اومولود محمد
شرقا : بوطاهر محمد

جنوبا : الزنقة
غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : القسمي عبد السالم بن محمد.

مطلب رقم   38276 - 16 
اسم امللك : "  اسكار 371"

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية اسكار
وقع حتديده في : 07-10-2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 81 سنتيار
نوعه : ارض بها مسكن من سفلي وطابقني علويني وملحقة

اجملاورون :
شماال : احيزون حسن
شرقا : بوشامة حادة

جنوبا : بن علي احيزون
غربا : زنقة

طالب التحفيظ : حليمة العثماني بنت احلاج بن عشور.
احملافظ على االمالك العقارية باخلميسات    

        عزالدين شاكر

 

محافظة خريكة

مطلب رقم 38729 - 18
إسم امللك : » الكاملي«.

موقعه:مدينة وادي زم زنقة املكرط. 
تاريخ حتديده:30 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01آر 87 س. 

نوعه :دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون: 

شماال: الزنقة، رهداوي محمد؛

جنوبا: الزنقة؛

شرقا: ورثة جنمي محجوبة، احنو الكبير، حمداد محمد؛

غربا: الرسم العقاري 15402/18، مرمي، 

طالب التحفيظ : فاطنة املازيني بنت محمد.

مطلب رقم 39281 - 18

إسم امللك : » بدرة«.

موقعه: دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الشيخ اعلي. 

تاريخ حتديده: 18 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم:01ه 26آر 08 س. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون: 

شماال: الطريق؛

جنوبا: الرسم العقاري 46600/18؛

شرقا: البختاوي أحمد، البختاوي عادل؛

غربا: الرسم العقاري 46600/18.

طالبا التحفيظ :عائشة احلروري بنت بوعزة ومن معها.

مطلب رقم 39040 - 18

إسم امللك : » احليرش«.

موقعه: مدينة بوجنيبة حي السالم. 

تاريخ حتديده: 25 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 87 س. 

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي وطابقني 

علويني ومرافق بالسطح. 

اجملاورون: 

- شماال: مرحبي الكبير ومن معه؛

- جنوبا: الزنقة؛

- شرقا: الزنقة؛

- غربا: مطلب التحفيظ 38916/18،مرحبي الكبير ومن معه. 

طالبوا التحفيظ :الكبير مرحبي بن أحمد ومن معه.

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 6133 - 18

امللك امللك املسمى : " أرض احلمري"

الكائن : بدائرة وادي زم جماعة املعادنة دوار أوالد أعلي .

طالب التحفيظ : محمد الدريصي بن بنداود.

تاريخ التحديد : 22 أبريل 1996

 4454  : ان هذا االعالن ينسخ االعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 

املؤرخة في 11 مارس1998.
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اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: " الكعيدة 2 " 
موضوع مطلب التحفيظ رقم 39097 - 18 الذي أدرجت 
خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسميـة عدد: 1047 

املـؤرخة فـي 23 يناير 2019. واعالن انتهاء حتديده باجلريدة 
الرسمية عدد 1090 بتاريخ 20 نوفمبر 2019.

عوضا عن : 
طالبوا التحفيظ السادة:

- نعيمة التاجني بنت عالل بنسبة 07/32
- زروالة قنيطي بنت حمو بنسبة 04/32

- سعاد التاجني بنت عالل بنسبة 07/32
- محمد التاجني بن عالل بنسبة 14/32

اقرأ :
طالبوا التحفيظ السادة:

- نعيمة التاجني بنت محمد بنسبة 07/32
- زروالة قنيطي بنت حمو بنسبة 04/32

- سعاد التاجني بنت محمد بنسبة 07/32
- محمد التاجني بن محمد بنسبة 14/32

والبـاقـي بـدون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة

               عبد الكرمي بوسيف 

 

محافظة تطوان

مطلب رقم 55607 - 19 
إسم امللك: " مدرسة باب السوق 2 القطعة رقم 04 " 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة تلمبوط
احملل املدعو: مزارع مدشر القلعة 

تاريخ التحديد: 06 أغسطس 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 46 س.

نوعــه: أرض عارية
اجملاورون:

شماال: الدولة امللك اخلاص،
شرقا: الدولة امللك اخلاص ،
جنوبا : الدولة امللك اخلاص،

غربا: الدولة امللك اخلاص ، مطلب عدد: 55608/19،
طالب )ة( : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 55608 - 19 
إسم امللك: " مدرسة باب السوق 2 القطعة رقم 03 " 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة تلمبوط احملل املدعو : مزارع 
مدشر القلعة 

تاريخ التحديد: 06 أغسطس 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 23 س.

نوعــه: أرض بها مدرسة مع ملعب
اجملاورون:

شماال: الدولة امللك اخلاص،

شرقا: الدولة امللك اخلاص ، مطلب عدد : 55607/19

جنوبا : الدولة امللك اخلاص،

غربا: الدولة امللك اخلاص ، 

طالب )ة( : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 55725 - 19 

إسم امللك: " ماهر " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة عني احلصن احملل املدعو: عزف د احملج 

تاريخ التحديد: 12 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 05 ار 66 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: مطلب عدد: 55650/19،

شرقا: ممر عمومي

جنوبا : عبد اإلله الفروسي،

غربا: رسم عقاري عدد: 27606/19 ، 

طالب )ة( : امحمد بن عمرو املقريني.

مطلب رقم 55761 - 19 

إسم امللك : " حارة الطوابل بحي قنا احلمام تطوان " 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: قنا احلمام 

تاريخ التحديد: 30 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 92 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من طابق أرضي واخرين علويني،

اجملاورون:

شماال: عبد السالم شوقي ، رسم عقاري عدد: 3086/19،

شرقا : عبد السالم مكي ، ثم رسم عقاري عدد: 106770/19

جنوبا : ممر،

غربا: محمد احلضري ، 

طالب )ة( : نبيل بن محمد أكري

مطلب رقم 55628 - 19 

إسم امللك : " فتحية 03 " 

، احملل املدعو: بني حزمار  ، اجلماعة احلضرية لتطوان  موقعه : تطوان 

مدشر متزقت

تاريخ التحديد: 04 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 97 س.

نوعــه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير،

شرقا: مطلب عدد: 55629/19 ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا: اخملتار القادوري،

طالب )ة( : فؤاد بن املفضل ايت أحمد.
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مطلب رقم 55629 - 19 

إسم امللك: " فتحية 04 " 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: بني حزمار ، 

مدشر متزقت

تاريخ التحديد: 04 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 40 س.

نوعــه: أرض عارية

اجملاورون:

شماال: ملك الغير،

شرقا: اخملتار القادوري ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا: مطلب عدد: 55628/19،

طالب )ة( : فؤاد بن املفضل ايت أحمد.

مطلب رقم 55300 - 19 

إسم امللك: " راس اخسيف " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة بني سعيد ، احملل املدعو: أمرزوكن

تاريخ التحديد: 27 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 هـ 92 ار 40 س

نوعــه: أرض بها نباتات طبيعية

اجملاورون:

شماال: خندق ثم أحمد مرزوق ، محمد أحمد اخشيشن،

شرقا: ممر عمومي ،

جنوبا : ممر عمومي، ملك الغير

غربا: مهدي مرزوق،

: اجلماعة الساللية بني بزاز الفوقية الوصي عنها السيد  )ة(  طالب 

وزير الداخلية.

مطلب رقم 55269 - 19 

إسم امللك: " وطية احلساني " 

دوار  املدعو:  احملل  قيادة وجماعة عني احلصن   ، إقليم تطوان   : موقعه 

العزيب عني العالق

تاريخ التحديد: 08 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 08 هـ 98 ار 17 س، 

من  تتكون  واخرى  وملعب  مدرسة  منها  بجزء  رعوية  أرض  نوعــه: 

أساس بناء و بناء يتكون من سفل مع براكة : من قطعتني:

القطعة األولى : 

اجملاورون:

شماال: محمد أخروف ، محمد البعيبيش املعلم ،

شرقا: خندق ،

جنوبا : طريق

غربا: خندق ، ورثة أحمد البطيوي،

القطعة الثانية : 

اجملاورون:

شماال: طريق ،

شرقا: خندق ،
جنوبا : ممر عمومي،

غربا: طريق
طالب )ة( : اجلماعة الساللية عزيب عني العالق الوصي عنها السيد 

وزير الداخلية.
   

مطلب رقم 44360 - 19
إسم امللك : " الدولة 91/ ق ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة بني سعيد ، احملل املدعو: سوق 
السبت.

تاريخ التحديد: 09 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 43 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من طابق أرضي.
اجملاورون:

شماال: مطلب عدد: 16264 - 19 
شرقا: رشيد شلوان،

جنوبا : سوق السبت ، 
غربا: سوق السبت،

طالب )ة( : الدولة امللك اخلاص .

مطلب رقم 55770 - 19
إسم امللك : " جنان ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو : 
ظهر الصور.

تاريخ التحديد: 19 نوفمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 08 س

نوعــه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: أحمد أحنني، 
شرقا: محمد أحنني،

جنوبا : ورثة عبد السالم أحنني ، 
غربا: محمد أحنني ،

طالب )ة( : جنيم بن عبد الرحيم عياد.

مطلب رقم 55515 - 19
إسم امللك : " أحمرى 2 03 - 16 - 56123 ".

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة اجلبهة ، جماعة أمتار ، احملل املدعو 
: أمتار.

تاريخ التحديد: 08 نوفمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم : 14 ار 54 س

نوعــه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: األحباس، 
شرقا: األحباس،

جنوبا : مفضل امليموني ، ساقية ، أحمد زينبي
غربا: مفضل ابويعلى ، عبد السالم اشباية

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بتطوان

         يونس أومالح
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محافظة تازة

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "باب مراحلة" 

ذي املطلب عدد : 19009 - 21، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1092 املؤرخة في : 14 يناير 2020.

بدال من : 

املوقع : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن. 

إقرأ : 

الربع  جماعة  فراسن  بني  قيادة  امليل  واد  دائرة  تازة  اقليم   : املوقع 

الفوقي.

 والباقي بدون تغيير 

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

بنعمارة عبد الرحيم     

 

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 20494 - 22

اسم امللك : " ملك العفو "

موقعه : شارع موالي اسماعيل مدينة قلعة السراغنة

وقع حتديده في : 09 ابريل 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : أربعون سنتيارا )40 س (

نوعه : أرض بها دكان وسفلي 

اجملاورون : 

شماال : شارع موالي اسماعيل

شرقا : العمري عبد اجمليد بن محمد بن عامر ومن معه 

جنوبا : ورثة الطوكي

غربا : الرسم العقار عدد 10443/م 

طالبو التحفيظ : محمد املديني العفو بن التهامي ومن معه

مطلب رقم 28023 - 22

اسم امللك : " جنانات "

إقليم  الصهريج  قيادة  اخلضر  الواد  اخلمامسة جماعة  دوار   : موقعه 

قلعة السراغنة

وقع حتديده في : 16 يوليو 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : واحد وعشرون آرا وخمسة 

سنتيارات )21 آر 05 س(

نوعه : أرض فالحية بها أشجار زيتون 

اجملاورون : 

شماال : ورثة املصطفى بن احلاج رحال - الواد اخلضر

شرقا : الواد اخلضر - محمد بن عمر – ورثة اجلياللي بن رحال 

جنوبا : علي ولد احلاجة فايزة - ورثة احلبيب بن سي عمر

غربا : ورثة املصطفى بن احلاج رحال 

طالبة التحفيظ : هشومة ملفنن بنت صالح

مطلب رقم 28073 - 22

اسم امللك : " دكان الصديق "

موقعه : درب العوينة رقم 676 مدينة قلعة السراغنة

وقع حتديده في : 22 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : اثني عشر سنتيارا )12 س(

نوعه : أرض بها دكان من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : الزاوية اجلزولية

شرقا : ممر 

جنوبا : زنقة حمان الفطواكي

غربا : الزاوية اجلازولة 

طالب التحفيظ : عبد الرحيم الصديق بن محمد

مطلب رقم 28076 - 22 

اسم امللك : " ملك الطائع "

موقعه : حي جنان البوليس مدينة قلعة السراغنة

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019 

عشرة  وإحدى  واحد  آر   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيارات )01 آر 11 س(

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني 

اجملاورون : 

شماال : زنقة غير مسماة

شرقا : ورثة جعفر اجلياللي ن محمد

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29475 - 22 – كابا محمد

غربا : زنقة غير مسماة 

طالب التحفيظ : الكبير الطائع بن محمد ابن احمد

مطلب رقم 28085 - 22 

اسم امللك : " خورب "

موقعه : دوار القرابلة جماعة سيدي موسى قيادة عني ايكلي إقليم 

قلعة السراغنة 

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019 

وثالثون  آرا  عشر  ثالثة   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيارا )13 آر 30 س(

نوعه : أرض فالحية بها أشجار زيتون 

اجملاورون : 

شماال : ورثة صبري املعطي بن العربي
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شرقا : املصرف - الساقية املسبلية

جنوبا : الساقية املسبلية – ورثة ملكركب محمد بن احمد 

غربا : ورثة ملكركب محمد بن احمد - صالح صبري 

طالبو التحفيظ : محمد صبري بن عبد القادر بن العربي ومن معه

مطلب رقم 28086 - 22 

اسم امللك : " الديار "

موقعه : دوار اوالد جابر جماعة سيدي موسى قيادة عني ايكلي إقليم 

قلعة السراغنة

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : ثالثة وثالثون آرا وخمسة 

وأربعون سنتيارا )33 آر 45 س(

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : حسن صبري ومن معه – الرسم العقاري رقم 54313 - 22

شرقا : الرسم العقاري رقم 54313 - 22 – ورثة املعطي بن العربي – 

ورثة رحال بن العربي

جنوبا : املصرف 

غربا : املصرف – حمادي بن محمد

طالب التحفيظ : محمد صبري بن عبد القادر بن العربي

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة

احليطي خالد    

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 2733 - 23 

اسم امللك : بالد النوالة

موقعه : اقليم اسفي، جماعة خط ازكان، دوار أوالد احلاج اعمارة

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 36 آر 20 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : عمر عبد الرحمان

شرقا : ورثة الوزاني بوبكر

جنوبا : بوشتة بن عمر – عمري احلاج 

غربا : ورثة السعدية

طالب التحفيظ : محة عبد الكبير ابن عبد القادر 

مطلب رقم 30877 - 23 

اسم امللك : الصديني 32

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة آيير، دوار كاسني

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 آر 82 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : سحماد ابراهيم ابن اسماعيل 

شرقا : الطريق

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3326 - -23 و الطريق

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5274 - 23

طالب التحفيظ : الصديني محمد

مطلب رقم 68169 - 23 

اسم امللك : حمري عمار

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة بوكدرة، دوار البريات الكواسم

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هك 04 آر 70 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : أحمد الكنتوري

شرقا : مطلب عدد 68171 - 23

جنوبا : ورثة احملجوب- وميلود الداميي – ومحمد بن اخليفة

غربــا : لغليمي 

طالبة التحفيظ : مستقيم خديجة بنت أحمد بن رحال

مطلب رقم 68171 - 23 

اسم امللك : حمري عمار

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة بوكدرة، دوار البريات الكواسم

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هك 02 آر 80 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : امحمد الكنتوري

شرقا : ورثة محمد ابن عزيزة

جنوبا : عزيزة اعظيم- و ورثة محجوبة

غربــا : مطلب التحفيظ عدد 68169 - 23 

طالب التحفيظ : مستقيم محمد ابن أحمد بن رحال

مطلب رقم 97881 - 23

اسم امللك : بالد اجلرف

موقعه : اقليم اسفي، حماعة املعاشات، قيادة الصويرية، دوار زاوية 

سيدي احسني

املساحة التي أظهرها التصميم : 33 آر 51 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ورثة احلاج حميد الكيري

شرقا : الطريق
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جنوبا : ورثة ابن عبد القادر

غربا : ميراني مينة بنت ادريس

طالبو التحفيظ : ميراني حفيظة بنت محمد بن ادريس ومن معها 

مطلب رقم 103549 - 23 

اسم امللك : بالد القراية

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة ، سيدي التيجي، دوار الطرش

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 50 آر 68 س

نوعـه : ارض فالحية

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 88799 - 23 - و مطلب التحفيظ عدد 

23 - 88812

شرقا : عزيز بن امحمد 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5848/ز

غربا : مطلب التحفيظ عدد 88782 - 23

طالب التحفيظ : الهواري محمد ابن حفيظ بن مبارك

مطلب رقم 103635 - 23 

اسم امللك : بالد الضوار 

موقعه : اقليم اسفي، قيادة الغياث، املركز

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر

نوعـه : دار للسكنى سفلية 

اجملاورون :  

شماال : ورثة احلاج اجلياللي صحراوي – و محمد امليحة

شرقا : خافيت السعدية

جنوبا : الزنقة

غربا : مطلب التحفيظ عدد 69075 - 23 - واحمد لون 

طالبو التحفيظ : البكاري امحمد ابن الشتوي بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 103639 - 23

اسم امللك : أجنان

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

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آر 18 س

نوعـه : دار للسكنى

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 103642 - 23 - و فاطمة بنت هشومة 

شرقا : الراقي بن دحمان

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 103643 - 23

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : بن دحمان محمد ابن ابراهيم

مطلب رقم 103640 - 23

اسم امللك : بالد لبديديزة

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

العليوات

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آر 68 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 83104 - 23

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 103641 - 23 - وفاطمة بنت هشومة 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 103642 - 23

غربا : الرسمني العقاريني 87107 - 23 – و83773 - 23

طالب التحفيظ : بن دحمان محمد ابن ابراهيم

مطلب رقم 103642 - 23

اسم امللك : اجنان الكاعة 

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

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آر 28 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار

اجملاورون :  

شماال : فاطمة بنت هشومة

شرقا : فاطمة بنت هشومة 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 103639 - 23 - وورثة عبد القادر بن دحمان

غربا : مطلب التحفيظ عدد 103640 - 23

طالب التحفيظ : بن دحمان محمد ابن ابراهيم

مطلب رقم 103738 - 23

اسم امللك : اللة رقية 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة البدوزة، دوار العبيداجلليدات

املساحة التي أظهرها التصميم : 31 آر 19 س

نوعـه : أرض فالحية وصخرية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 97205 - 23

شرقا : الرسم العقاري عدد 52930 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 103738 - 23

غربا : الطريق

طالبو التحفيظ : حرافة أحمد ابن مبارك بن محمد ومن معه

مطلب رقم 103739 - 23

اسم امللك : اللة رقية 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة البدوزة، دوار العبيد اجلليدات

املساحة التي أظهرها التصميم : 42 آر 59 س
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نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 97205 - 23

شرقا : الرسم العقاري عدد 52930 - 23 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 103738 - 23 

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : حرافة بوجمعة ابن مبارك بن محمد 

مطلب رقم 103829 - 23

اسم امللك : بالد رأس حمري

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة خط ازكان، دوار اجلديات

املساحة التي أظهرها التصميم : 64 آر 35 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : عالل ابن رحال- ومحمد لعوينة

شرقا : محمد جياري - والطريق

جنوبا : ورثة احلاج احميد 

غربا : عطاري محمد

طالب التحفيظ : لكميلي عبد السالم ابن هدي بن عبد الرحمان 

مطلب رقم 103847 - 23

اسم امللك : ملك خدوج

موقعه : اليوسفية ، حي اسمارة

املساحة التي أظهرها التصميم : 75 س 

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي فقط وحق الهواء لفائدة الغير

اجملاورون :  

شماال : زنقة موريطانيا

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 103848 - 23

جنوبا : موالي حدو- وفاطمة بنت هبول

غربا : مصطفى شنكيطي

طالبة التحفيظ : شيفة خدوج بنت احلبيب بن محمد 

مطلب رقم 103873 - 23

اسم امللك : النسيسة

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

املساحة التي أظهرها التصميم : 66 آر 15 س

نوعـه : ارض فالحية مشتملة على قطعتني

اجملاورون :  

شماال : بلشهب حبيبة- سيهام – وعبد الكبير قشواني

شرقا : كشواني ركراكي – مطلب التحفيظ 53722 - 23

لكرميي   – خديجة  –قشواني  احملجوب  بن  اهلل  عبد  جمجام   : جنوبا 

محمد- وورثة كيوكيو محمد 

غربا : قشواني زهرة – وقشواني ركراكي

طالب التحفيظ : لروز عبد القادر ابن محمد بن عمر 

مطلب رقم 103878 - 23

اسم امللك : حيرش اجلد

موقعه : اقليم اسفي، جماعة حلضر، قيادة لبخاتي ، دوار أوالد احمد

املساحة التي أظهرها التصميم : 32 آر 34 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق 

شرقا : محمد بن الطاهر ومن معه

جنوبا : قشاط محمد بن احملجوب -ومجاز

غربا : قشات محمد بن محجوب- وعبد الوهاب زيدي- والتهامي زيدي

طالب التحفيظ : مهيلي محمد ابن بوشعيب بن مبارك 

مطلب رقم 103887 - 23

اسم امللك : سدرة حدي

موقعه : اقليم اسفي، جماعة و قيادة خط ازكان، دوار الويدان

املساحة التي أظهرها التصميم : 34 آر 92 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : ورثة مصطفى ضباب

جنوبا : الطيب بن مصطفى

غربا : محمد بن عبد العزيز كرنيني 

طالب التحفيظ : املانع املصطفى ابن قدور بن املامون

مطلب رقم 103924 - 23

اسم امللك : بالد التوامة

موقعه : اقليم اسفي، جماعة و قيادة سيدي التيجي، دوار الكراكرة

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 66 آر 74 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 96846 - 23

96852 - -23 ومطلب التحفيظ عدد  شرقا : مطلب التحفيظ عدد 

23 - 96856

جنوبا : ورثة عبد السالم الغولي

غربا : مبارك بالعربي

طالبو التحفيظ : املتوكل ربيعة بنت سعيد بن احمد ومن معها

مطلب رقم 103960 - 23

اسم امللك : ب.ب.157.ب45.44.43.42

دوار  الكنتور،  قيادة  الطياميم،  جماعة  اليوسفية،  اقليم   : موقعه 

احلنوني

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 هك 87 آر 21 س

نوعـه : ارض فالحية تعبرها طريق
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اجملاورون :  

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط

مطلب رقم 103988 - 23

اسم امللك : الكاعـة

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة لبخاتي، دوار اوالد اعبيد

املساحة التي أظهرها التصميم : 48 آر 71 س

نوعـه : ارض عارية

اجملاورون :  

شماال : ورثة امحمد الرباطي

شرقا : الرسم العقاري عدد 10513/ج

جنوبا : ورثة العربي مصلوحي

غربا : ورثة مصلوحي ابن العربي- ورشيدة مصلوحي

طالب التحفيظ : ادهيش عبد اهلل ابن أحمد بن سعدون

مطلب رقم 104000 - 23

اسم امللك : ملك مديوني

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة الشماعية، حي املسيرة 

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 01 س

نوعـه : متجر سفلي 

اجملاورون :  

شماال : زنقة سيدي افني

شرقا : زنقة حلب 

جنوبا : لكناوي صالح ومن معه

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : مديوني عبد العاطي ابن عبد اهلل 

مطلب رقم 104089 - 23

اسم امللك : بالد سهب اجلديات

موقعه : اقليم اسفي، جماعة و قيادة خط ازكان، دوار اجلديات

املساحة التي أظهرها التصميم : 26 آر 44 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : الرسم العقاري عدد 62465 - 23

جنوبا : احلسني اجدية بن امبارك

غربا : محمد جيار بن الشتيوي- ومحمد اجدية بن مبارك

طالب التحفيظ : اللطيفي محمد ابن محمد بن محمد 

مطلب رقم 104123 - 23

اسم امللك : فدان الدوم

موقعه : اقليم اسفي، دائرة حد احرارة، جماعة الصعادال، دوار الزغاغرة

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آر 27 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : فاطمة ونورة

شرقا : الرسم العقاري عدد 2645/م

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق – ومطلب التحفيظ عدد 69103 - 23

طالبة التحفيظ : الركيوك مليكة بنت الكوشي بن عبد الرحمان 

مطلب رقم 104142 - 23

اسم امللك : التوارس

موقعه : اقليم اسفي، جماعة و قيادة خط ازكان، دوار التوارس

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 آر 27 س

نوعـه : ارض فالحية مشتملة على سكنتني وأشجار

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : كوار صديق

جنوبا : زهرة مسيوة

غربا : كوار عمر

طالب التحفيظ : كوار حكيم ابن مبارك بن كبور

مطلب رقم 104297 - 23

اسم امللك : جنان الدوالي

موقعه : اقليم اسفي، جماعة حلضر، قيادة لبخاتي، دوار اوالد بن داوود

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 05 آر 26 س

نوعـه : ارض فالحية بها سكنى وأشجار وخزان للماء

اجملاورون :  

شماال : مجاز

شرقا : ورثة عبد الرحمان بن فاضلة- وورثة بوعزة 

جنوبا : ورثة محمد بن التهامي- موراد عبد االله- وورثة موالي سعيد- 

وورثة احلسني بن خي

غربا : ورثة الركراكي بن الطالب- وورثة امحمد بن محمد الداودي

طالب التحفيظ : القرواوي عبد اهلل بن محمد 

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة

عبد اجلليل ابامني    
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محافظة احلسيمة

مطلب رقم 31194 - 24

اسم امللك ''عبد السالم الرماش"

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة كتامة، جماعة عبد الغاية السواحل، 

دوار املزارع، ازرمدي.

وقع حتديده في : 16 ابريل 2019

مساحته : 01 هـ 29ار 70س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : احلاج أحمد الرماش؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : الشعبة. 

طالب التحفيظ : عبد السالم الرماش بن محمد. 

مطلب رقم 45682 - 24

اسم امللك : "جتاني"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ايت يوسف اوعلي احملل املدعو اندروس.

وقع حتديده في : 28 يونيو 2018.

مساحته 25آر 21س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 35362 - 24، ورثة األندلوسي احلاج عمر؛

شرقا : ورثة األندلوسي عماروش؛ 

جنوبا : ورثة األندلوسي عماروش، ورثة الظاندلوسي ادريس؛

غربا : ورثة األندلوسي أحمد حمادي.

طالب التحفيظ : جتاني بن عبد السالم أندروس. 

مطلب رقم 45897 - 24

اسم امللك : "احمد بنقدور"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة احلسيمة، احملل املدعو لوطا ازغار.

وقع حتديده في : 16 ماي 2019.

مساحته : 1 ار 25 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير؛

شرقا : ملك الغير؛

جنوبا : ملك الغير؛ 

غربا : ملك الغير، الرسم العقاري عدد 31947 - 24.

طالب التحفيظ : أحمد بنقدور بن محمد.

مطلب رقم 46359 - 24

اسم امللك : " احلموشي 1 "

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو بوغرمان. 

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

مساحته : 2 آر 64 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : احلساني.

شرقا : احلساني محمادي. 

جنوبا : طريق.

غربا : الرسم العقاري عدد 46360 - 24.

طالب التحفيظ : سعيد احلموشي بن احمد.

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 بناء من سفلي وثالثة طوابق علوية ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير، شارع معبد؛ 

شرقا : حوساوي صديق؛

جنوبا : ملك الغير، لعجب محمد؛ 

غربا : احمد بن صديق. 

طالب التحفيظ : محمد الهونشي بن اسماعيل.

مطلب رقم 47332 - 24

اسم امللك : " أبركان "

موقعه : اقليم احلسيمة ، بلدية أجدير، حي تلبودا.

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019 

مساحته : 02 آر 60 س. 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد3647 - 24 
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شرقا : حمادي أبركان

جنوبا : حمادي أبركان

غربا : الرسم العقاري عدد3657 - 24 

طالب التحفيظ : أبركان نبيل بن محمد

مطلب رقم 48401 - 24

اسم امللك : "البوعالي"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة احلسيمة، احملل املدعو ماروت صباديا.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.

مساحته : 01 ار37 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 30686 ؛

شرقا : محمد بنزيان؛

جنوبا : ورثة بنزيان؛

غربا : سعيد بوعالي، 

طالب التحفيظ : سعيد بوعلي بن أحمد.

مطلب رقم 52670 - 24

اسم امللك : "افراس 2"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو، حوز بوسالمة.

وقع حتديده في : 09 ماي 2019.

مساحته : 1 آر 12 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير؛

شرقا : حدو باللي؛

جنوبا : لويزة باللي ؛

غربا : ملك الغير ؛

طالب التحفيظ : عبد االله اخلفي بن مصطفى.

مطلب رقم 52675 - 24

اسم امللك : "سمير1"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة احلسيمة، احملل املدعو تفراست نشعو.

وقع حتديده في : 16 ماي 2019.

مساحته : 01 ار 01 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الشارع؛

شرقا : ورثة بوغابة؛

جنوبا : الشارع ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 32957 - 24؛

طالب التحفيظ : سمير بادي بن عبد السالم.

مطلب رقم 52676 - 24

اسم امللك : "شهبوني"

حوز  احجريا  املدعو  احملل  بوعياش،  بني  بلدية  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

بوسالمة.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

مساحته : 01 آر 12 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة رحمة بوسالمة؛

شرقا : سكيفاتي امحمد؛ ملك الغير

جنوبا : البلوتي جمال؛

غربا : الطريق.

طالبو التحفيظ : احمد شهبوني بن سالم ومن معه.

مطلب رقم 52685 - 24

اسم امللك : الوسطاني"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن، احملل املدعو، حي بركم

وقع حتديده في : 23 ماي 2019.

مساحته : 94 س

نوعه : بناية من سفلي وطابق علوي ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : ورثة سليماني عيساتي؛

شرقا : ورثة سليماني عيساتي؛

جنوبا : ملك الغير؛

غربا : الشارع؛ 

طالب التحفيظ : محمد الوسطاني بن احمد.

مطلب رقم 54706 - 24

اسم امللك : "مليكة املقدم"

موقعه : اقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو، تالبودة ازمور.

وقع حتديده في :24 يونيو 2019.

مساحته : 01 ار 03 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الشارع؛
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شرقا : املقدم أمينة؛

جنوبا : املقدم فؤاد و رشيد؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 54706 - 24.

طالبة التحفيظ : جميلة املقدم بنت احميدو .

مطلب رقم 54708 - 24

اسم امللك : "جميلة املقدم"

موقعه : اقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو تالبودة ازمور.

وقع حتديده في :24 يونيو 2019.

مساحته : 01 ار 06 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الشارع، الرسم العقاري عدد 14866 - 24؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 54708 - 24؛

جنوبا : املقدم سمير؛

غربا : الرسم العقاري عدد 29611 - 24.

طالبة التحفيظ : مليكة املقدم بنت احميدو.

مطلب رقم 60994 - 24

اسم امللك : "يوسف لهيت"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو حي مرموشة.

وقع حتديده في :24 يوليو 2019.

مساحته : 89 س.

نوعه : بناية من سفلي وثالث طوابق علوية ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : زرهون فتاح؛

شرقا : الشارع؛

جنوبا : علي بوغابة ؛

غربا : الشارع؛

طالب التحفيظ : يوسف لهيت بن حسن.

مطلب رقم 60995 - 24

اسم امللك : "بنسعيد"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو دهار ازواغ.

وقع حتديده في :24 يوليو 2019.

مساحته : 01 آر 31 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي ومرفق بالسطح وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : الشارع؛

شرقا : رحمة احلجاجي؛

جنوبا : محمد ولد عبد النبي؛

غربا : الشارع.

طالب التحفيظ : خاليد بنسعيد بن عبد السالم.

مطلب رقم 60998 - 24

اسم امللك : "ربيعة"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو، حي افزار

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.

مساحته : 98 س. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : فاطمة امجار؛

جنوبا : ادريس لهيت؛

غربا : العمارتي العياشي.

طالبة التحفيظ : ربيعة بلحسن بنت عبد السالم .

مطلب رقم 61019 - 24

اسم امللك : "الدوهري"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة امزورن، احملل املدعو بومرعود.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019.

مساحته : 97 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير؛

شرقا : الشارع؛

جنوبا : ملك الغير؛

غربا : الشارع.

طالب التحفيظ : محمد الدوهري بن احمد.

مطلب رقم 64567 - 24

اسم امللك : "انس"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو، حي بوجيبار دهر ازكاع.

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019.

مساحته : 53 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : أزدان اخلادير؛
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شرقا : الرسم العقاري عدد 32453 - 24؛

جنوبا : لعشير ؛

غربا : أزدان اخلادير ؛

طالبو التحفيظ : نعيمة أعراص بنت حمادي ومن معها.

مطلب رقم 71686 - 24

اسم امللك : "شتيوي"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو حي اكادير صون.

وقع حتديده في : 19 اغسطس 2019.

مساحته : 01 آر 10 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21012 - 24؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 22310 - 24؛

جنوبا : عبد السالم املرابط؛

غربا : الشارع.

طالب التحفيظ : احمد شتيوي بن ملود.

مطلب رقم 80235 - 24

اسم امللك : "العالم1"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ايت يوسف اوعلي، احملل املدعو ابلوقن.

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019.

مساحته : 1 آر24 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 91928 - 24؛

شرقا : حسن اخلطابي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 91927 - 24؛

غربا : ورثة العالم محمد.

طالبة التحفيظ : سعيدة العالم بنت محمد.

مطلب رقم 91916 - 24

اسم امللك : "بنعمر"

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو بوعيادن.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 آر.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : محمد علوش؛

شرقا : فتيحة أسويق؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : احلسن أسويق؛

طالبو التحفيظ : عبد السالم بنعمر بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 91926 - 24

اسم امللك : "كرمية 1"

املدعو  احملل  اوعلي  يوسف  ايت  جماعة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

ابلوقن دوار ازغار.

وقع حتديده في :24 اكتوبر 2019.

مساحته : 01 آر 47 س.

نوعه : بناية من سفلي في طور البناء وأرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : املرابط عبيد؛

جنوبا : مليكة العالم؛

غربا : ورثة العالم محمد.

طالبة التحفيظ : كرمية العالم بنت محمد.

مطلب رقم 91927 - 24

اسم امللك : "كرمية2"

املدعو  احملل  اوعلي  يوسف  ايت  جماعة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

ابلوقن دوار ازغار.

وقع حتديده في :24 اكتوبر 2019.

مساحته : 01 آر 77 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 80235 - 24؛

شرقا : اخلطابي حسن؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة العالم محمد.

طالبة التحفيظ : كرمية العالم بنت محمد.

مطلب رقم 91928 - 24

اسم امللك : "كرمية 3"

املدعو  احملل  اوعلي  يوسف  ايت  جماعة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

ابلوقن دوار أزغار

وقع حتديده في :24 اكتوبر 2019.

مساحته : 01 آر 29 س.

نوعه : ارض عارية بها أشجار الصبار.

اجملاورون : 

شماال : مرزوق الفاكري؛
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شرقا : اخلطابي حسن؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 80235 - 24؛

غربا : ورثة العالم محمد ؛

طالبة التحفيظ : كرمية العالم بنت محمد.

مطلب رقم 92045 - 24

اسم امللك : "الزوبع"

موقعه : اقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو حي الدوالي.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 آر 50 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 39469 - 24؛

شرقا : رشيدة بونايجة؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : الرسم العقاري عدد 12255 - 24.

طالب التحفيظ : رشيد الزوبع بن ميمون.

مطلب رقم 31266 - 24

اسم امللك : "أهامي"

موقعــه : مدينة احلسيمة، حي صباديا شارع واد العابد.

وقع حتديده في : فاحت مارس 2018 

مساحته : 69 س 

نوعه : أرض بها بناء يتكون من قبو وسفلي وطابق علوي 

اجملاورون : 

شماال : حنوش مقران 

شرقا : الشارع

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4947 - 24

غربا : ملك الغير. 

طالب التحفيظ : محمد اهامي بن أحمد

مطلب رقم 45752 - 24

اسم امللك : "البركة"

موقعــه : مدينة احلسيمة ، لوطا ازغار.

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2018 

مساحته : 06 ار 97 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 23040 - 24

شرقا : ورثة عيسى الرحموني 

جنوبا : طريق 

غربا : الرسم العقاري عدد -12557 24. 

طالبو التحفيظ : أحمد الغلبزوري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 52672 - 24

اسم امللك : "احلاج"

، دائرة بني ورياغل، جماعة اَيت يوسف ا  موقعــه : إقليم احلسيمة 

وعلي ، احملل املدعو : سواني.

وقع حتديده في : 18 يوليو 2019 

مساحته : 07 آر 01 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8900 - 24

شرقا : ورثة العوادي شعيب. 

جنوبا : احلاج فارس

غربا : الرسم العقاري عدد 19733 - 24 

طالبة التحفيظ : عائشة احلاج بنت حدو.

مطلب رقم 61024 - 24

اسم امللك : " الرفاعي "

موقعــه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة اَيت قمرة، احملل 

املدعو : " ازفزافن".

وقع حتديده في : 28 اكتوبر 2019.

مساحته : 05 اَر 48 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم حاج راضي ؛

شرقا : ورثة مينة حاج راضي ؛

جنوبا : ورثة أفقير حسن 

غربا : ورثة امحمد صديقي ؛ 

طالب التحفيظ : الرفاعي عبد الكرمي بن حمادي.

مطلب رقم 80236 - 24

اسم امللك : " العالم 2 "

يوسف  اَيت  جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعــه 

اوعلي، احملل املدعو : " ابلوقن".

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019.

مساحته : 02 اَر 02 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : رشيدة العالم؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 80237 - 24؛
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جنوبا : ورثة احمد بوتقبوت 

غربا : ورثة أحمد بوتقبوت؛ 

طالبة التحفيظ : سعيدة العالم بنت محمد.

مطلب رقم 80237 - 24

اسم امللك : " العالم 3 "

يوسف  اَيت  جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعــه 

اوعلي، احملل املدعو : " ابلوقن".

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 اَر 34 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : رشيدة العالم؛

شرقا : ورثة العالم محمد؛

جنوبا : ورثة بوتقبوت أحمد ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 80236 - 24

طالب التحفيظ : العالم سعيدة بنت محمد.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "تال ايلف"

املطلب رقم 19526 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 541 املؤرخة في 13 ماي 2009

املتبوع باعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 643 

بتاريخ 27 ابريل 2011، واملتبوع بإعالن جديد عن انتهاء التحديد

املنشور باجلريدة الرسمية عدد 944 بتاريخ فاحت فبراير 2017

عوضا عن : 

أصل امللك : رسم ملكية مؤرخة في 3 أبريل 1965. 

اقرأ : 

أصل امللك : رسم شراء مؤرخ في 3 أبريل 1965. 

و الباقي بدون تغيير

اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

ينهي احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله للعموم أن السيد 

 R : محمد الوعزيزي بن مسعود احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم

7894 الساكن باحلي األول بني بوعياش، احلسيمة طلب أن يسلم له 

نظير جديد للرسم العقاري عدد : 3465 - 24 املؤسس للملك املدعو 

: " الوعزيزي " الكائن باقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة بني 

بوعياش املركز، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا،

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  امكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

ينهي احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله للعموم أن السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلامل  محمد  بن  الوعماري  احلكيم  عبد 

الناظور   2 رقم   7 س  بلوك  عاريض  بنديار  الساكن   R261732  : رقم 

نظير  له  يسلم  أن  طلب  املرزكيوي،  السالم  عبد  السيد  عن  نيابة 

جديد للرسم العقاري عدد : 1597 - 24 املؤسس للملك املدعو: " ورثة 

شعيب " الكائن باقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو 

: مدشر ازكيرن، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم سابقا ،

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  امكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان     

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 9521 - 25

اسم امللك : " شنتوف ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اوالد الرامي .

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 آ 03 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 53197 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 53197 - 25،؛

جنوبا : ورثة احلاج علي؛

غربا : ورثة احلاج علي، الرسم العقاري رقم 30112 - 25.

طالب التحفيظ : السيد احلاجة مومن بنت احلاج محمد.

مطلب رقم 9535 - 25

اسم امللك : " الفريدية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار القطابة .

وقع حتديده في : فاحت أكتوبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آ 31 س .

نوعه : أرض فالحية بها حديقة، مخزن، بئر اشجار الزيتون، اسطبل، 

محرك للماء بيت للحارس و بيت وطابق سفلي .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 21767 - 25 ؛
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شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة طه محمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 71749 - 25 .

طالبو التحفيظ : السيد فؤاد فوزي بن محمد ومن معه . 

مطلب رقم 9638 - 25

اسم امللك : " العراصي ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار البصاصلة .

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 09 آ 04 س

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : القدميرية ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : بنعاشير القدميري، سعد محمد؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الطالبي العلمي .

مطلب رقم 9640 - 25

اسم امللك : " بالد سيدي عبد الرحمان ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد عزوز.

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 97 آ 51 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 27773/س؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 14867/س؛

جنوبا : سليمان مريبيح ؛

غربا : حبدودو ، الطريق .

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الطالبي العلمي .

مطلب رقم 9701 - 25

اسم امللك : " سيدي هدي ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد شميشة .

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 هـ 35 آ 73س . 

و اسطبلني وصهريج  وبئرين  للمياه  بها محرك  أرض فالحية   : نوعه 

وطابق سفلي

اجملاورون :

شماال : ورثة محمد بن الصغير الصدراتي ؛

شرقا : ورثة لكبير بن عباد ؛

بلمقدم،  عائشة  ورثة  محمد،  بن  محمد  بلمقدم  الشعبة،   : جنوبا 

خليل محمد ؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة لبنى بيقنضارن بنت محمد .

مطلب رقم 9712 - 25

اسم امللك : " أرض البديعة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار لعبادلة.

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 آ 77 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 71500 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 71500 - 25 ؛

جنوبا : سي احمد الهيبة ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 71500 - 25 .

طالبة التحفيظ : السيدة يامنة راضي بنت محمد.

مطلب رقم 9781 - 25

اسم امللك : " بالد العالمة".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار الراوية .

وقع حتديده في : 23 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 39 آ 73 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : محمد حبشي ، ورثة احلاج محمد بن زروال؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 30874 - 25، الرسم العقاري رقم : 13936 - 25 ؛

جنوبا : ورثة احلاج محمد بن زروال ادريسي؛

غربا : ادريسي محمد بن احلاج الغزواني .

طالبو التحفيظ : السيدة نزهة االدريسي بنت حسن ومن معها . 

مطلب رقم 9826 - 25

اسم امللك : " احلرشية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الدواخة .

وقع حتديده في : 05 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 86 آ 77 س .

القطعة االولى مساحتها : 1 هـ 34 آ 07 س

نوعه : أرض فالحية.
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اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 9742 - 25؛ رقية ومن معها؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 3381 - 25، الرسم العقاري رقم : 5726 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 6957 - 25، الرسم العقاري رقم : 14811 - 25.

القطعة الثانية مساحتها : 52 آ 70 س.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 36912/ر؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 11049 - 25؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 3381 - 25؛

غربا : الطريق.

طالبو التحفيظ : السيد بونو عبد الرحمان ومن معه.

إصـالح خـطـأ - يتعلق بامللك املسمى " ضاية االعراس " 

ذي املطلب رقم 9008 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 956 املؤرخـة فـي 26 ابريل 2017

عوضا عن :

شماال : الرسم العقاري رقم : 10669 - 25

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 8029 - 25

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 18509 - 25

غربا : الطريق

اقـرأ :

شماال : النقري محمد

شرقا : ورثة التهامي النقري، الرسم العقاري رقم : 18509/س

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 18509/س، حلمامي محمد

غربا : الطريق .

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3309 - 26

اسم امللك : " شتوكة "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار اوالد سيدي علي واركو

نوعه : ارض عارية

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  : 07 ار 90 س

حدوده : 
شماال : مسلك عمومي عرضه 10 امتار

شرقا : ورثة احلاج عزوز
جنوبا : ورثة احلاج عزوز

غربا : مصطفى
طالب التحفيظ : عبد الرحيم رومايتي بن عالل

مطلب رقم 3744 - 26
اسم امللك : " مريوت 1 "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة
نوعه : ارض بها بناية من طابق ارضي و أشجار مثمرة

وقع حتديده في : 11 مارس 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  : 07 ار 10 س

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري 16729 - 25

شرقا : الطريق الرئيسية رقم 3309 عرضها 20 متر
جنوبا : أسماء فكار

غربا : الرسم العقاري 6975 - 25
طالب التحفيظ : خالد فكار بن اخلياطي

مطلب رقم 3761 - 26
اسم امللك : " أرض احليط "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي اشطيبة
نوعه : ارض عارية

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  : 12 ار 53 س

حدوده : 
شماال : محمود مرزوق

شرقا : الرسم العقاري 20143/س- الرسم العقاري 11717/س
جنوبا : الرسم العقاري 11717/س

غربا : ورثة املعاشي
طالب التحفيظ : عبد احمليد ونسي بن صالح.

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 
عبد احلميد سفيان     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 15950 - 27
اسم امللك : " بلخراز ".

، املكان  ، دائرة القباب ، جماعة ايت اسحاق  : اقليم خنيفرة  موقعه 
املدعو : مزارع ايت سيدي سعيد.

وقع حتديده في : 04 سبتمبر2017. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 99 ار71 س 

نوعه : ارض فالحية.
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اجملاورون : 

شماال : الطريق (ملك عمومي ( ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 11261 - 27 ورثة خرباش محمد؛

جنوبا : الشريف احدو؛

با  عقيل   ،27  -  15564 رقم  املطلب  عمومي(،  )ملك  الساقية   : غربا 

حماد، ورثة اوخطار محمد ، بوفوس رابحة . 

طالب التحفيظ : موحى واحلسني ايكو بن موحى .

مطلب رقم 29429 - 27

اسم امللك : " ببكري ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت املكان املدعو ايت حجو 

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2018. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار52 س 

نوعه : ارض بجزء منها بناية ذات سفلي .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ، بوبكري محمد ، ورثة فضمة مولود ؛

شرقا : توفيق الغازي ؛

جنوبا : الزنقة )ملك حضري ( ؛

غربا : الزنقة )ملك حضري ( .

طالب التحفيظ : عبد اهلل ببكري بن موالي منصور.

مطلب رقم 29437 - 27

اسم امللك : " عني هرو ".

، املكان  ، دائرة القباب ، جماعة ايت اسحاق  : اقليم خنيفرة  موقعه 

املدعو : مزارع ايت عثمان ازضوضن

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2018. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 69 آر36 س 

نوعه : ارض فالحية بها دار للسكنى و اسطبل و اشجار .

اجملاورون : 

شماال : الطريق (ملك عمومي ( ؛

 ، ، قسا كمال  ، قسا عمر   27 - 16114 العقاري عدد  الرسم   : شرقا 

املطلب رقم 13954 - 27؛

جنوبا : املطلب رقم 13954 - 27

غربا : الشعبة )ملك عمومي ( .

طالب التحفيظ : بناصر منشيح بن عقى .

مطلب رقم 31286 - 27

اسم امللك : " خديجة ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة سيدي يحي اوساعد، 

املكان املدعو : اعوير.

وقع حتديده في : 23 ابريل 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 س 

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة (ملك قروي ( ؛

شرقا : الزنقة (ملك قروي ( ؛

جنوبا : بوادي فاطمة ؛

غربا : رحو اعلي .

طالبة التحفيظ : خديجة عاشور بنت محمد.

مطلب رقم 31331 - 27

اسم امللك : "ابراهيم".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة اكلموس ملحقة كاف النسور ، جماعة 

سيدي المني، املكان املدعو : كاف النسور املركز.

وقع حتديده في : 21 ماي 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ار 40 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي (؛

شرقا : الغزواني كرارمي ، الوافي يامنة ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي (؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( .

طالب التحفيظ : محمد الوافي بن ملود

مطلب رقم 31353 - 27

اسم امللك : " امينة ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو زنقة اكادير رقم 70

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار26 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15964 - 27 ، ممر مغلق )ملك حضري(؛

شرقا : اللباق عبد الغني ، الرسم العقاري عدد 21642 - 27؛

جنوبا : ايت التاشي ؛

غربا : اللباق حمو .

طالبة التحفيظ : اللة امينة ادشير بنت موالي الشريف

مطلب رقم 31376 - 27

اسم امللك : " الرا".

موقعه : إقليم و دائرة خنيفرة، ملحقة موحى وحمو الزياني ، جماعة 

البرج ، املكان املدعو ايت بومزيل.

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 آ 37 س

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد29420 - 27 ؛ 

شرقا : الطريق ) ملك عمومي (؛

جنوبا : مسعودي رضوان ؛

غربا : ورثة اولعبي محمد .
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القطعة الثانية : 

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : مسعودي رضوان ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

طالب التحفيظ : هشام اشطي بن ابراهيم.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 42434 - 28

اسم امللك : امالل ج.م

موقعه : مدينة ورزازات، احملل املدعو : حي املقاومة.

مسـاحتـه : ) 1 ار 53 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول وملحقاته ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : امسافرن ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : زنقة عبد الرحمان الصحراوي ؛

طالبو التحفيظ : السـيد مصطفى امالل بن محمد و من معه.

مطلب رقـم 42877 - 28

اسم امللك : ايت اميور 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 38 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42876 - 28

اسم امللك : ادار نايت اسمور 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 22 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42880 - 28

اسم امللك : ايت اميور 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 20 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42881 - 28

اسم امللك : ايت اميور 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 04 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42883 - 28

اسم امللك : ادار نايت اسمور4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 92 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42884 - 28

اسم امللك : اسدو امليل 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 2 ار 66 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42885 - 28

اسم امللك : ادار نيت اسمور 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1ار 22 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

    املصطفى فخري

 

محافظة الرماني 

مطلـب رقم 5244 - 29

إسم امللك : بريدعة 1 .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرمـــــاني اجلماعة القروية جمعة 

مول البالد احملل املدعـو قبيلة النجدة 1 دوار أوالد عون .

وقع حتديده التكميلي في : 12 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 44 آرا 89 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : ورثة احلاج حميدة بن الهاشمي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 5245 - 29؛

جنوبا : شعبة ومطلب التحفيظ عدد 1026 - 29 ) ملغى ( والرسم 

العقاري عدد 4960 - 29 ؛

غربا : اخملتار الناصري .

طالبو التحفيظ : اخملتار الناصري بن القستالي بن امللياني ومن معه.

مطلـب رقم 5245 - 29

إسم امللك : بريدعة 2 .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرمـــــاني اجلماعة القروية جمعة 

مول البالد احملل املدعـو قبيلة النجدة 1 دوار أوالد عون .

وقع حتديده التكميلي في : 12 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 44 آرا 85 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : ورثة احلاج حميدة بن الهاشمي؛

شرقا : اخملتار الناصري؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 1026 - 29 ) ملغى ( ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5244 - 29.

طالبو التحفيظ : اخملتار الناصري بن القستالي بن امللياني ومن معه.

مطلـب رقم 5246 - 29

إسم امللك : بريدعة 3 .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرمـــــاني اجلماعة القروية جمعة 

مول البالد احملل املدعـو قبيلة النجدة 1 دوار أوالد عون .

وقع حتديده التكميلي في : 12 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 68 آرا 23 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : ورثة حماني بن امللياني؛

شرقا : ورثة حماني بن امللياني؛

جنوبا : اخملتار الناصري؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 1026 - 29 ) ملغى ( واحلبشي الناصري .

طالبو التحفيظ : اخملتار الناصري بن القستالي بن امللياني ومن معه.

مطلـب رقم 5282 - 29

إسم امللك : حللو .

حد  القروية  اجلماعة  الرمـــــاني  دائرة  اخلميسات  اقليم   : موقعه 

البراشوة احملل املدعـو قبيلة أوالد ميمون 2 دوار الشراشرة .
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وقع حتديده في : 30 اكتوبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 82 آرا 54 س . 

نوعه : أرض فالحية بها بنايات عبارة عن سكن واسطبل وبئر واشجار 

الزيتون.

اجملاورون : 

شمـاال : ورثة مرمي الشرقاوي بنت محمد؛

شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6996 - 29 ؛

غربا : طريق اقليمية.

طالب التحفيظ : لكبير حللو بن عبد القادر.

مطلـب رقم 5292 - 29

إسم امللك : مدرسة املراكشية 2 .

عني  القروية  اجلماعة  الرمـــــاني  دائرة  اخلميسات  اقليم   : موقعه 

السبيت احملل املدعـو قبيلة املراكشية دوار أوالد عيسى .

وقع حتديده في : 08 فبراير 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آرا 80 س. 

نوعه : أرض بها بنايات عبارة عن مدرسة .

اجملاورون : 

شمـاال : بن عطية احلمداويبلغازي؛

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 6947 - 29 و 6948 - 29؛

جنوبا : مسلك عمومي ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 6762 - 29.

امللك  عن  نيابة  باخلميسات  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

اخلاص للدولة.

مطلـب رقم 5293 - 29

إسم امللك : مدرسة آيت حمو الصغير .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرمـــــاني اجلماعة القروية مرشوش 

احملل املدعـو قبيلة أوالد اخليفة دوار آيت حمو الصغير .

وقع حتديده في : 08 فبراير 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آرا 95 س. 

نوعه : أرض بها بنايات عبارة عن مدرسة .

اجملاورون : 

شمـاال : الهاللي عبد السالم ومن معه؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 5064 - 29 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد5064 - 29 ؛

غربا : بلعربي مسيليني بن محمد ومسلك عمومي.

امللك  عن  نيابة  باخلميسات  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

اخلاص للدولة.

مطلـب رقم 5314 - 29

إسم امللك : مدرسة أوالد بنصال .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرمـــــاني اجلماعة القروية جمعة 

مول البالد احملل املدعـو قبيلة النجدة دوار الفرجان.

وقع حتديده في : 14 ماي 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آرا 46 س. 

نوعه : أرض عارية بها بنايات عبارة عن مدرسة .

اجملاورون : 

شمـاال : املنصوري حيدادة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 3643 - 29 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3643 - 29 ؛؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3643 - 29 ؛.

امللك  عن  نيابة  باخلميسات  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

اخلاص للدولة.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

       الشريف البقالي 

 

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-15285

امللك املسمى : " امشاعرو 2 "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" حي تركا" 

مساحته : 73 آ 24 س ،

دي  كهربائي  عمود  مع  كهربائي  خط  يخترقها  عارية  أرض   : نوعه 

اجلهدين العالي ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-23720 ،

شرقا : امللك الغابوي قسم املن ،

جنوبا : ورثة فوزي وفوزي سعيد ومن معه ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 7890-31 ، ممر و ملك الغير ،

طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحمان امشاعرو بن سعيد ومن معه .

مطلب رقم 31-15624

امللك املسمى : " امراغ "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" امراغ " 

مساحته : 04 هـ 12 آ 30 س ،

نوعه : أرض فالحية بورية يخترقها ممر وبجزء منها بها مطفية وبقايا بناء ، 
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اجملاورون : 

شماال : رع رقم 23486-31 وملك الغير،

شرقا : رع رقم 31-23615 ،

جنوبا : رع رقم 23615-31 وممر،

غربا : ورثة شهيب وملك الغير ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن اكورام بن احلسن .

مطلب رقم 31-20837

امللك املسمى : " دوتازولت "

موقعه : جماعة آيت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوتازولت" 

مساحته : 21 آ 95 س ،

نوعه : أرض فالحية بها أشجار متمرة وبئر ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ،

شرقا : رع رقم 31-38536 ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم النصري بن احلسن ومن معه .

مطلب رقم 31-70994

امللك املسمى : " تسقولت اكي انرارن "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار تدوارت " 

مساحته : 04 آ 92 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-57160 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-13932 ،

جنوبا : ممر،

غربا : ورثة أكباس عائشة ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني اكباس بن محمد .

مطلب رقم 31-127065

امللك املسمى : " اكر اوفاليان "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" حي تزكا" 

مساحته : 04 آ 44 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر عمومي ، 

اجملاورون : 

شماال : ايت مسعود وممر عمومي ،

شرقا : أسيف افاليان ،

جنوبا : ايت بن عبد الرحيم وممر عمومي ،

غربا : رع رقم 31-34553 ،

طالبو التحفيظ : السيد أحمد اهداج بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-138490

امللك املسمى : " ادغار واعزيز"

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو" دوار تاغراراط " 

مساحته : 10 آ 08 س ،

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بها بناية سفلية ومرافق 

بالسطح وآخر به مستودع سفلي وخزان للماء ، 

اجملاورون : 

شماال : صابحي علي بن حسن ،

شرقا : ايت لبور،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : ايت بيشيد كني ،

طالب التحفيظ : السيد لعسري حسن بن أحمد .

مطلب رقم 31-138554

امللك املسمى : " فدان الزاوية "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" مزارع أكلو " 

مساحته : 19 آ 02 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-13964 ،

شرقا : منصوري حلسني ،

جنوبا : منصوري حلسني ،

غربا : الطريق،

طالب التحفيظ : السيد احلسن صابري بن أحمد.

مطلب رقم 31-138576

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1663 قروي "

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

مدرسة املو خفيس " 
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مساحته : 22 آ 15 س ،

متمرة  وأشجار  مدرسة  بها  منها  بجزء  بسور  محاطة  أرض   : نوعه 

ويخترقها خط كهربائي دي اجلهد املنخفض ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : الساحة ،

غربا : ملعب لكرة القدم ألملو خفيس ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138609

امللك املسمى : " الدار القدمية "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار العوينة " 

مساحته : 02 آ 28 س ،

االحتفاظ بحق  واحد جزئيا مع  وطابق علوي  بناية سفلية  بها  أرض   : نوعه 

 31-19402 رقم  العقاري  الرسم  لفائذة  أمتار   3 عرض  في  اخلاص  املرور 

محدد بالعالمات ب-2ب-3ب4 و ب1 مكرر، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : عبد اهلل مومو حسن ،

جنوبا : رع رقم 31-19402 ،

غربا : ورثة ادعمر ،

طالب التحفيظ : السيد محمد عقادي بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-138610

امللك املسمى : " ارتي فوق السبت 1"

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار العوينة " 

مساحته : 19 آ 81 س ،

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بها بناية سفلية وبئر وأشجار متمرة 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عابد بن محمد وورثة ادبلبريك ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : اليزيد ندعمار اوطاهر وتتاحيرت وعابد ندميري ،

غربا : ورثة أحمد بن علي ،

طالب التحفيظ : السيد محمد عقادي بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-138623

امللك املسمى : " أمراغ "

ايت  دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو"  : جماعة وقيادة أكلو  موقعه 

علي امراغ " 

مساحته : 01 آ 28 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ادزوزان محمد بن جامع ،

غربا : زنقة ،

طالبو التحفيظ : السيدة رقية السهل بنت أحمد ومن معها .

مطلب رقم 31-138769

امللك املسمى : " بوسكوري "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت 2 " 

مساحته : 72 س ،

نوعه : أرض بها سكنى ومستودع سفلي وطابقني علويني مع مرافق بالسطح، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ورثة ادعلي وملك الغير ،

جنوبا : بوميا مسعود ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد بوسكوري احلسن بن أحمد .

مطلب رقم 31-138772

امللك املسمى : " تييسك "

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار ازرو واضو " 

مساحته : 09 آ 66 س ،

والثانية عارية  االولى محاطة بسور جزئيا  أرض بها قطعتني   : نوعه 

بها شجرة اركان ويخترقها خط كهربائي دي اجلهد املنخفض ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : صالح املودن ،

شرقا : ممر،

جنوبا : مولي أجنار،

غربا : ايت زوهير ،
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القطعة الثانية : 

شماال : صالح املودن ،

شرقا : ايت بيحاميدن ،

جنوبا : ايت ازرو عدو ، باكري ، ايت بوستة وايت الرامي ،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد محمد سبيلي بن محمد .

مطلب رقم 31-138774

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1725 قروي مدرسة القليعة "

املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  جماعة   : موقعه 

مدرسة القليعة " 

مساحته : 22 آ 63 س ،

نوعه : أرض بها مدرسة ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-49849 ، 

شرقا : رع رقم 73051-31 ، مطلب التحفيظ رقم 49849-31 وممر،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-49849 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-49849 ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138777

امللك املسمى : " ريس "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" سوق أقشوش " 

مساحته : 07 س ،

نوعه : أرض بها متجر سفلي ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-17409 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : زنقة أقشوش ،

غربا : زنقة أقشوش ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني ريس بن علي .

مطلب رقم 31-138779

امللك املسمى : " فدان امغروز الفوقي "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار العوينة " 

مساحته : 04 آ 89 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-55189 ، 

شرقا : الطريق املعبدة ،

جنوبا : رع رقم 31-66391 ،

غربا : ورثة محمد بن علي ،

طالبة التحفيظ : السيدة مينة رشيدي بنت محمد .

مطلب رقم 31-138783

امللك املسمى : " حفرة اخلتير "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" مزارع الدوتركا" 

مساحته : 49 آ 80 س ،

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-58597 ، 

شرقا : طريق عمومي ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-138784 ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد محمد الصابر بن أحمد بن موسى .

مطلب رقم 31-138784

امللك املسمى : " حفرة اخلتير "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" مزارع الدوتركا" 

مساحته : 51 آ 77 س ،

نوعه : أرض بورية بها بئر، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-138783 ، 

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : ممر عمومي ،

طالبو التحفيظ : السيد صايو حسن بن علي ومن معه .

مطلب رقم 31-138785

امللك املسمى : " بوتسنت "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار تبلكوكت " 
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مساحته : 01 آ ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : فنا خديجة ،

غربا : فنا أحمد ،

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة فنا بنت محمد .

مطلب رقم 31-138786

امللك املسمى : " املستقبل 1 "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي اديعيش " 

مساحته : 99 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : رع رقم 31-30412 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-138787 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد هشام بوسبايس بن محمد .

مطلب رقم 31-138787

امللك املسمى : " املستقبل 2 "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي اديعيش " 

مساحته : 81 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-138786 ،

شرقا : رع رقم 31-30412 ،

جنوبا : طالب التحفيظ ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد هشام بوسبايس بن محمد .

مطلب رقم 31-138804

امللك املسمى : " الدفايرات 3 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي لالمرمي دوار ادافقير" 

مساحته : 01 آ 07 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-128800 ،

شرقا : مطلب رقم 31-138809 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : العزاوي ناجم ،

طالبة التحفيظ : السيدة رغية العزاوي بنت محمد .

مطلب رقم 31-138805

امللك املسمى : " الدفايرات 1 "

: بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي لالمرمي دوار  موقعه 

ادافقير" 

مساحته : 01 آ 11 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج حلسن ،

شرقا : مطلب رقم 31-138813 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 127839 ،

طالبة التحفيظ : السيدة السالكة العزاوي بنت محمد .

مطلب رقم 31-138806

امللك املسمى : " الدفايرات 2 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي لالمرمي دوار ادافقير" 

مساحته : 01 آ 04 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج حلسن ،

شرقا : مطلب رقم 31-138814 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : العزاوي سالم ،

طالبة التحفيظ : السيدة السالكة العزاوي بنت محمد .

مطلب رقم 31-138807

امللك املسمى : " الدفايرات 1 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي لالمرمي دوار ادافقير" 

مساحته : 01 آ 08 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة العزاوي ،

شرقا : ورثة العزاوي ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : العزاوي ناجم ،

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة العزاوي بنت محمد .
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مطلب رقم 31-138808

امللك املسمى : " الدفايرات 2 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي لالمرمي دوار ادافقير" 

مساحته : 01 آ 07 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : العزاوي سعدية ،

جنوبا : ورثة حميدوش ،

غربا : العزاوي مبيريكة ،

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة العزاوي بنت محمد .

مطلب رقم 31-138809

امللك املسمى : " الدفايرات 1 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي لالمرمي دوار ادافقير" 

مساحته : 01 آ 12 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : العزاوي فاطمة ،

شرقا : رع رقم 31-94756 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-138804 ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن العزاوي بن محمد .

مطلب رقم 31-138811

امللك املسمى : " الدفايرات 3 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي لالمرمي دوار ادافقير" 

مساحته : 01 آ 13 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-128804 ،

جنوبا : ورثة حميدوش ،

غربا : العزاوي سعدية ،

طالب التحفيظ : السيد حلسن العزاوي بن محمد .

مطلب رقم 31-138812

امللك املسمى : " الدفايرات 4 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي لالمرمي دوار ادوفقير" 

مساحته : 01 آ 13 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : العزاوي فاضمة ومطلب التحفيظ رقم 31-128803 ،

جنوبا : ورثة حميدوش ،

غربا : العزاوي سعدية ،

طالب التحفيظ : السيد حلسن العزاوي بن محمد .

مطلب رقم 31-138813

امللك املسمى : " الدفايرات 1 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي لالمرمي دوار ادوفقير" 

مساحته : 01 آ 18 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج حلسن ،

شرقا : العزاوي سالم ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-138805 ،

طالبة التحفيظ : السيدة الزهرة العزاوي بنت محمد .

مطلب رقم 31-138814

امللك املسمى : " الدفايرات 2 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي لالمرمي دوار ادوفقير" 

مساحته : 01 آ 08 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج حلسن ،

شرقا : ورثة العزاوي ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-138806 ،

طالبة التحفيظ : السيدة الزهرة العزاوي بنت محمد .

مطلب رقم 31-138819

امللك املسمى : " دار نتعي"

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي بوتيني طريق اغبولة " 

مساحته : 99 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-33004 ،

شرقا : أعراب عبد اهلل ،
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جنوبا : زنقة ،

غربا : واخير احلسن ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم نتعي بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-138821

امللك املسمى : " بوتسنت "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع تبلكوكت " 

مساحته : 01 آ 48 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : خديج ابورك ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : رع رقم 31-95926 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف بن قدور بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-138822

امللك املسمى : " هاجر "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" حي االبتهاج " 

مساحته : 01 آ 73 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : رسم عقاري رقم 31-37827 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد محمد بوحيل بن علي .

مطلب رقم 31-138824

امللك املسمى : " اقمور سيدي أحمد احلمد "

املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  جماعة   : موقعه 

شاطىء أكلو " 

مساحته : 01 آ 19 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-15327 ، 

شرقا : أكصبي جامع ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : ملك الغير،

طالبو التحفيظ : السيد احلسن امررن بن احلسن ومن معه .

مطلب رقم 31-138826

امللك املسمى : " اكر نبلعيد "

موقعه : جماعة اثنني املو قيادة اثنني أملو تنكرفا دائرة واقليم سيدي 

ايفني باحملل املدعو" دوار اسيف العروسي " 

مساحته : 57 آ 67 س ،

نوعه : أرض فالحية بها أشجار االركان ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : احلسن شهيد ومن معه ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : محمد واخير ومن معه ،

طالب التحفيظ : السيد بوبكر بن عبد بن احلسني .

مطلب رقم 31-138827

امللك املسمى : " فدان فوق اجلنان"

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي متدغوست " 

مساحته : 10 آ 28 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر ،

شرقا : رع أرقام 31-31798 31-21123- 31-28787-31-25355- ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : رع رقم 31-29667 ،

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بشما بنت محمد .

مطلب رقم 31-138828

امللك املسمى : " حيدون "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت 2 " 

مساحته : 01 آ 12 س ،

نوعه : أرض بها مستودع سفلي وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : رع رقم 31-35550 ،

غربا : ورثة لبعنيض ،

طالب التحفيظ : السيد أحمد حيدون بن محمد .

مطلب رقم 31-138829

امللك املسمى : " بوتسنت "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تبلكوكت " 
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مساحته : 03 آ 67 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر ،

شرقا : ورثة كلثوم حيدون ،

جنوبا : ورثة ادفال ،

غربا : رع رقم 31-11232 ،

طالب التحفيظ : السيد حسن حايدي بن محمد .

مطلب رقم 31-138830

امللك املسمى : " أمان علي"

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  تيوغزة  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" أمان علي " 

مساحته : 01 هـ 94 آ 24 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-30285 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-22539 ،

جنوبا : ممر وواد ميركو ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 22540 ،

طالبو التحفيظ : السيد جمال بن أمغار بن ابراهيم ومن معه .

مطلب رقم 31-138833

امللك املسمى : " اسكي "

دوار  املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  : جماعة  موقعه 

أفود نتكيضا " 

مساحته : 10 آ 30 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي واحد، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ومطلبي التحفيظ رقمي 70860-31 و70843 

شرقا : الطريق القدمي اجتاه أكلو ،

جنوبا : ورثة اوبركا احلسني ،

غربا : ورثة ادسي علي اوبيهي ، احلسن ابرني وورثة كيا ،

طالب التحفيظ : السيد محمد العواد بن علي .

مطلب رقم 31-138834

امللك املسمى : " بوشني "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت 2 " 

مساحته : 99 س ،

نوعه : أرض عارية بداخله سيناج جزئيا ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر ،

شرقا : فاطمة عابيد ،

جنوبا : ابراهيم عابيد ،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد مبارك بوشني بن محمد .

مطلب رقم 31-138835

امللك املسمى : " بوشني "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت " 

مساحته : 01 آ 50 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر ،

شرقا : ورثة اجو بنت عمر،

جنوبا : ممر،

غربا : ورثة محند بومزكو،

طالب التحفيظ : السيد حفيظ بوشني بن محمد .

مطلب رقم 31-138840

امللك املسمى : " ملك احلسن "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي ادرق " 

مساحته : 78 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابقني علويني ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : مباركي لعربي ،

جنوبا : مباركي لعربي ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-138841 ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن الباز بن العربي .

مطلب رقم 31-138841

امللك املسمى : " ملك احلسن "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي ادرق " 

مساحته : 81 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابقني علويني ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-138840 ،

جنوبا : رع رقم 31-56778 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني الباز بن العربي .
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مطلب رقم 31-138836

امللك املسمى : " اكضيان "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادبوشني " 

مساحته : 02 هـ 23 آ 23 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسني اواحلسن ،

شرقا : شعبة تبردا ،

جنوبا : ورثة ادبوزميط ،

غربا : شعبة ،

طالبو التحفيظ : السيدة خديجة بوزيت بنت البشير ومن معها .

مطلب رقم 31-138843

امللك املسمى : " بوتسنت "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تبلكوكت " 

مساحته : 01 آ ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-128098 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : رع رقم 31-89545 ،

غربا : ورثة حيدون محمد ،

طالب التحفيظ : السيد عزيز الشريفي بن عبد السالم .

مطلب رقم 31-139088

امللك املسمى : " صالح "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" أزرو زكاغن " 

مساحته : 03 آ 03 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : رع رقم 31-100387 ،

غربا : زنقة ،

طالبو التحفيظ : السيد عزالدين هبزني بن احلسني ومن معه .

مطلب رقم 31-139089

امللك املسمى : " شمس "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" أزرو زكاغن " 

مساحته : 13 آ 55 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ورثة ندعلي نداليزيد ،

غربا : زنقة ،

طالبو التحفيظ : السيد عزالدين هبزني بن احلسني ومن معه .

مطلب رقم 31-139090

امللك املسمى : " اميان "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" أزرو زكاغن " 

مساحته : 04 آ 81 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ورثة ندعلي نداليزيد ،

غربا : زنقة ،

طالبو التحفيظ : السيد محمد راجي بن ابراهيم ومن معه .

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-15397

امللك املسمى : " ملك بلوش ".

موقعه : جماعة سبت النابور دائرة خلصاص اقليم سيدي ايفني ،

طالبو التحفيظ : السيد أحمد بلوش بن محمد ومن معه 

وقع حتديده بتاريخ 27 ماي 2019 ،

مساحته : 24 آ 93 س 

 801 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 06 أغسطس 2008 .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    
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محافظة الصويرة

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 59063 - 35

امللك املسمى : ملك الطكعة.

الواقع : اقليم ودائرة الصويرة قيادة ركراكة جماعة زاوية بن احميدة 

املزارع دوار العصيبات.

طالبة التحفيظ : هنية االنيس بنت ابيه بن اليزيد.

تاريخ التحديد : 07 فبراير 2018.

 1018 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 04 يونيو 2018.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد جاك كاكون بن سالومان احلامل لبطاقة التعريف 

الوطنية رقم 00581ن الساكن بسيدي بليوط الدارالبيضاء انفا، طلب 

ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 6013 م، املؤسس للملك 

املدعو” ماري كلير “ الكائن بالصويرة، ودلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان سلم له سابقا.

في امكان كل شخص يهمه هدا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا في 

اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي    

 

محافظة متارة

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" ظهر امرد "

مطلب عدد : 1586 - 38 الذي نشرت خالصة اصالحية و اعالن

 جديد عن انتهاء التحديد به  باجلريدة الرسمية عدد : 1075 

بتاريخ 07 اغسطس 2019.

عوضا عن :

اسم احد طالب التحفيظ: عائشة عيسات بنت بوسلهام .

اقرأ :

عائشة عيسات بنت محمد .

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة بالنيابة 

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 28571 - 39

اسم امللك : » بقعة حماد « .

موقعه : دوار ايت حلسن ابورحيم جماعة ايكودار امنابها قيادة سيدي 

عبد اهلل اوموسى اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 ار 54 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحيم احلمري؛ 

شرقا : ملسيح حلسن؛

جنوبا : احلسني بوعبان؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد حماد كسيسيب بن بحسني.

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 15957 - س

اسم امللك : " قطعة " 

موقعه : دوار الكدية جماعة الكدية البيضاء قيادة اوالد امحلة دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت 

وقع حتديده في : 16 ابريل 1982.

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم مطيع بن محمد ومن معه.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

20 يوليو 1983 عدد 3690. 

مطلب رقم 17902 - 39

اسم امللك : " الرحمة " 

موقعه : دوار وجماعة ارزان قيادة الفيض دائرة اولوز اقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2013.

طالب التحفيظ : السيد اسندال محند بن احلسني.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

21 ماي 2014 عدد 803. 
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مطلب رقم 19829 - 39

اسم امللك : " ملك اجلنان " 

الطاهر قيادة  زاوية سيدي  الفوقانيني جماعة  النواجي  دوار   : موقعه 

احمر اقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 18 اكتوبر 2016.

طالب التحفيظ : السيد موسى امزال بن محمد.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

15 مارس 2017 عدد 950. 

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " بقعة حماد" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 28571 - 39

الكائن دوار ايت حلسن ابورحيم جماعة ايكودار امنابها

قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى اقليم تارودانت،

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1045

بتاريخ 09 يناير 2019. 

حيث يقرا : 

مساحته : 08 ار 36 س تقريبا.

بدال من : 

مساحته : 02 ار 36 س تقريبا.

والباقي بدون تغيير

إعالن جديد عن انتهاء التحديد ملطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة *سيدي احساين* 

اقليم تارودانت.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بتارودانت  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

الواقعة  التالية  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  أن  العموم 

تالوين  احساين*دائرة  *سيدي  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة 

تاريخ نشر هذا  ابتداء من  تارودانت ينتهي بعد مضي شهرين  اقليم 

10 جمادى  174-69-1 املؤرخ في  االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 

االولى 1389 املوافق 25 يوليو 1969.

املطالب هي : 

 23158-  23157-  23156-  23155-  23154-  23153-  23151-23152-

 25722-  23634-  23633-  23163-  23162-  23161-  23160-  23159-

 27619-  27618-  27617-  27616-  27615-  26483-  26481-  25723-

 27627-  27626-  27625-  27624-  27623-  27622-  27621-  27620-

.27628

جميع هذه املطالب على الرمز 39.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

محافظة بركان

مطلب رقم 5855 - 40

اسم امللك : " تغزوت".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفيرجماعة اغبال دوارأوالد غامن.

وقع حتديده في : 19 ماي 2016.

نوعه : ارض فالحية بها اشجارالزيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 82 آ 85 س. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 50355 - 40؛ 

شرقا : ملك ورثة أحمد الشيفور؛ 

جنوبا : ممر عمومي بعرض 05 أمتار؛

غربا : ورثة حمو وعلي رابح.

طالب التحفيظ : حمو وعلي مصطفى بن رابح بن محمد. 

مطلب رقم 8038 - 40

اسم امللك : " ملك وسيم".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة أغبال دوار اصوادق.

وقع حتديده في : 07 مارس 2019.

نوعه : ارض فالحية . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 91 آ 18 س. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 734 - 40 ؛

شرقا : صادقي خلضر؛ 

جنوبا : ممر عمومي ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7947 - 40 .

طالب التحفيظ : وسيم صادقي بن أحمد.

مطلب رقم 8063 - 40

اسم امللك : "النهاري ".

موقعه : مدينة بركان حي السالم.

وقع حتديده في : 29 يناير 2019.

نوعه : بناية سفلية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آ 74 س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد o-19799؛ 

شرقا : ورثة برباش و ورثة على عبد القادر ؛ 

جنوبا : بلخيري قويدر و ممر بعرض 4 امتار ؛

غربا : رحو عبد الرحيم .

طالب التحفيظ : نور الدين نهاري بن علي بن بوعرفة. 
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مطلب رقم 8081 - 40

اسم امللك : "متزريت 1 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.

وقع حتديده في : 18 مارس 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون و اللوز. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 11 آ 75س . 

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 6020 بعرض 20 متر؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 55246 - 40 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 66063 - 40 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 31904 - 40 .

طالب التحفيظ : قدور خربوش بن محمد. 

مطلب رقم 8082 - 40

اسم امللك : " احلويجي".

موقعه : مدينة بركان حي القدس.

وقع حتديده في : 25 مارس 2019.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من طابق سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آ 03 س . 

اجملاورون : 

شماال : زنقة اكادير؛

شرقا : ممر بعرض 6 امتار؛ 

جنوبا : قوضاض ميمون ؛

غربا : شابي الطيب؛

طالب التحفيظ : حميدة احلويجي بن الطيب بن ميمون.

مطلب رقم 8083 - 40

اسم امللك : "سهب الزعيم".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد بختي.

وقع حتديده في : 29 مارس 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 74 آ 02 س . 

اجملاورون : 

شماال : شويطري عبد القادر بن محمد و ورثة شويطري امليلود بن بلعيد ؛ 

شرقا : قدوري مصطفى بن مهدي؛ 

جنوبا : شويطري عبد القادر بن محمد ؛

بن  محمد  بغدادي  ورثة  و  مبارك  بن  محمد  الطيبي  ورثة   : غربا 

الهاشمي؛

طالبو التحفيظ : بوعالم العشي بن رابح ومن معه.

مطلب رقم 8085 - 40

اسم امللك : "خلرارب".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة زكزل دوار زكزل.

وقع حتديده في : فاحت ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجارالزعرور. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آ 58 س . 

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة ؛ 

شرقا : األحمدي محمد؛ 

جنوبا : األحمدي محمد و مطلب التحفيظ عدد 7973 - 40؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7973 - 40 و طريق معبدة.

طالب التحفيظ : اليماني حمداوي بن املكي.

مطلب رقم 8096 - 40

اسم امللك : " متزريت".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بو هرية دوار اجدير.

وقع حتديده في : 09 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار اللوز. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 77 آ 88 س . 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي بعرض 10 أمتار و غلوش رابح و شويطر؛

شرقا : راشدي سكينة ؛ 

جنوبا : ورثة اعمارة امحمد ؛

غربا : عمارة منصور ومن معه و ورثة اعمارة صالح.

طالب التحفيظ : علي الرماش بن بوجمعة.

مطلب رقم 8100 - 40

اسم امللك : " اتباردة 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوارأوالد أحمد بن علي.

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 29 آ 92 س . 
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اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 56154 - 40 و مطلب التحفيظ عدد 5439 - 40؛ 

شرقا : بنعلي زليخة و ممر خاص عرضه 6 أمتار؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28742 - 40 ؛

.4475-o غربا : الرسم العقاري عدد

طالبو التحفيظ : الشاوي البكاي بن خلضر و من معه.

مطلب رقم 8109 - 40

اسم امللك : " الدار احلمرا ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.

وقع حتديده في : 06 ماي 2019.

نوعه : ارض فالحية . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 90 ار 68 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : سويدي محمد بن عبد القادر ؛

شرقا : ممر عمومي بعرض 06 أمتار؛ 

جنوبا : ورثة فارسي فاطنة و فارسي معزوزة ؛

غربا : كروج احمد .

طالبة التحفيظ : فطومة الفارسي بنت فارس.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى    

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 7217 - 41

اسم امللك : "ماجينو".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو، قيادة آيت يوسي، جماعة العنوصر.

مساحته : 06 هـ 52 آ 17 س)في قطعتني(.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

القطعة األولى 

شماال : الطريق؛

شرقا : ملك البشير؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7199 - 41؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 6799 - 41؛

القطعة الثانية 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 7313 - 41؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7199 - 41؛ 

غربا : ملك البشير؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد بن علي شلواح و من معه.

مطلب رقم 10002 - 41

اسم امللك : "مرمي".

: إقليم صفرو، دائرة املنزل، قيادة راس تبودة، جماعة بئر طم  موقعه 

طم، احملل املدعو : "مزارع آيت بنعلي" .

مساحته : 01 آ 14 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي؛

اجملاورون : 

شماال : احلسني الدردوري،احلسني طلحاوي؛

شرقا : احلسني الدردوري؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : رشيد ياشي؛

طالب التحفيظ : السيد احلسني بن محمد لوز.

مطلب رقم 16166 - 41

اسم امللك : "مقبرة املراحل عن اربع قطع".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل.

مساحته : 02 هـ 21 آ 52 س )في 04 قطع(.

نوعه : أرض بها مقبرة؛

اجملاورون : 

القطعة األولى

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : مقبرة اوالد منصور،أوالد بوتشيش؛ 

غربا : عبد الواحد إبة،أحمد ملصيطفة،الزنقة؛
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القطعة الثانية

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة، أوالد عليلو،ورثة حلسن الغازي؛

جنوبا : ورثة محمد جيجي،ورثة علي عشابي؛ 

غربا : الزنقة؛

القطعة الثالثة

شماال : ورثة رقية مجيد،احلسني بعال؛

شرقا : العباس مازني،ورثة أحمد مازني،الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : مقبرة،ورثة امحمد مازني؛

القطعة الرابعة

شماال : محمد بوحلوس،حلسن املصيطفة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : الزنقة؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ملدينة البهاليل، النائب عنها السيد 

ناظر اوقاف ناظر اوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 29970 - 41

اسم امللك : "بالدات احلماري".

موقعه : إقليم صفرو، دائرة املنزل، قيادة بني يازغة، جماعة امطرناغة، 

احملل املدعو : "احلماري، دوار القصبة".

مساحته : 66 آ 93 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : محمد بوطاهر؛

شرقا : ياسني خرشاف، بوعزة خرشاف، احلسني سليلة. ورثة محمد 

تريد، محمد زعمار، مرمي الغابة ،سعيد سليلة، عبد الرحيم البركادي، 

خالد الغازي؛

عبد  خرشاف،  مصطفى   ،41  -  4335 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا 

عبد  العسري،  السالم  عبد  ورثة  خرشاف،  أحمد  البركادي،  الرحيم 

السالم سيدي الغازي؛ 

غربا : العربي العروسي، ورثة حمو العميري، ورثة رشيد برشيد، ادريس 

سليلة، محمد سليلة، حلسن العمراني؛

طالبة التحفيظ : أحباس مسجدي مجنان والقصبة، النائب عنهما 

السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30014 - 41

اسم امللك : "سفيان".

: إقليم ودائرة صفرو، قيادة الواثة ،جماعة سيدي يوسف بن  موقعه 

احمد، احملل املدعو : "موجو" .

مساحته : 73 آ 39 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وطابق علوي؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 16734 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 12673 - 41؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8690ف؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 16734 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بن احلسني مرهان.

مطلب رقم 30051 - 41

اسم امللك : "دير العز".

أقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  قيادة  صفرو،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "عني اشكاكة".

مساحته : 30 آ 65 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون بها بناية من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مصطفى القايد؛ 

غربا : مصطفى القايد والطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة احلياة بنت عبد القادر الفالح.

مطلب رقم 30053 - 41

اسم امللك : "ابياضة".

 : الواثة،جماعة عزابة،احملل املدعو  : إقليم ودائرة صفرو، قيادة  موقعه 

"مزارع عزابة".

مساحته : 20 آ 72 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 46316 - 41؛
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شرقا : ساقية ثم طريق عمومية؛

جنوبا : ورثة بويزة، محمد بديدي؛ 

غربا : محمد بديدي، أحمد بديدي؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اإلاله بن محمد بديدي.

مطلب رقم 30057 - 41

اسم امللك : "حنان".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة وجماعة راس تبودة،احملل املدعو 

: "مزارع آيت ناصر".

مساحته : 03 آ 75 س.

نوعه : أرض عارية بها جزء من بناية من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : الشريف اإلدريسي الفاسي؛

شرقا : الشريف اإلدريسي الفاسي؛

جنوبا : زهرة الناصري، فاطمة الناصري؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 31690 - 41، الشريف اإلدريسي الفاسي؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بن بنعيسى الناصري.

مطلب رقم 30058 - 41

اسم امللك : "بنا".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  قيادة  صفرو،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "بنا".

مساحته : 14 آ 75 س.

نوعه : أرض فالحية بها واحدة من التني؛

اجملاورون : 

شماال : حلسن الناجي و الطريق؛

شرقا : الطريق، ورثة لوطاية؛

جنوبا : ورثة لوطاية،السي ملوك الشريف،ورثة غريب؛ 

غربا : حلسن الناجي،السي ملوك الشريف،ورثة غريب ؛

طالبو التحفيظ : السيد مصطفى بن عبد العزيز حماموش و من معه.

مطلب رقم 30060 - 41

اسم امللك : "مهدي".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  قيادة  صفرو،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "بنا".

مساحته : 01 هـ 32 آ .

نوعه : أرض فالحية مغروسة جزئيا بأشجار الزيتون و أشجار الفلني 

األخضربها بناية من سفلي و خم للدجاج؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 33513 - 41 وراضية حورية؛

شرقا : عبداهلل نضيري و كرمية نضيري؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 51583 - 41؛ 

غربا : حدو مومو؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن جلول بلخضرة.

مطلب رقم 30061 - 41

اسم امللك : "ليلى".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزاركندر،قيادة وجماعة آيت السبع،احملل 

املدعو : "آيت يوسف أوحمو لوطا".

مساحته : 70 آ 99 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجارالزيتون و أشجارمثمرة مختلفة 

بها بنايتني من سفلي،مسبح، صهريج وبئر؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : محمد حسبي؛

جنوبا : بالد مسجد احوفني؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد زكرياء بن عبد العزيز البوزيدي الشيخي.

مطلب رقم 30063 - 41

اسم امللك : "ناجم".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "اخلاينة العليا".

مساحته : 90 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30064 - 41؛

شرقا : إلهام رمرام؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بن علي ناجم.
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مطلب رقم 30064 - 41

اسم امللك : "خديجة".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "اخلاينة العليا".

مساحته : 90 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : اسماعيل بوقنص؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 30063 - 41؛ 

غربا : الزنقة؛

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة بنت العربي ابنجالل.

مطلب رقم 30067 - 41

اسم امللك : "البروتي".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  قيادة  صفرو،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "احفوراوكعالة".

مساحته : 58 آ 09 س)في قطعتني(.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : محمد تنقيرات،عمر شفيق والرسم العقاري عدد 21613 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 21613 - 41؛

جنوبا : ورثة حلسن بناصر؛ 

غربا : طريق عمومية؛

القطعة الثانية

شماال : محمد تنقيرات،طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29003 - 41،ورثة حمو بوكرين؛ 

غربا : محمد تنقيرات؛

طالب التحفيظ : السيد يحيى بن اجلاللي البروتي.

مطلب رقم 30069 - 41

اسم امللك : "املقرمدة".

 : الواثة،جماعة عزابة،احملل املدعو  : إقليم ودائرة صفرو، قيادة  موقعه 

"مزارع مزدغة السوق".

مساحته : 48 آ 59 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : عقا املرموشي؛

شرقا : سعيد الطواش؛

جنوبا : محمد العنصر؛ 

غربا : ساقية عمومية؛

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة بنت محمد بواخميم.

إعالنني جديدين عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 7878 - 41

اسم امللك : "كدية احلدود1".

أقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  قيادة  صفرو،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "دوارالكالت".

مساحته : 21 هــ 12 آ 62 س.

نوعه : أرض فالحية محجرة؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9818 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 9818 - 41 ودرقاوي بريك؛

جنوبا : مطلبا التحفيظ عدد 554 - 41 و 5911 - 41؛ 

غربا : آمينة سربوت وضيف اهلل عبد القادر،مطلب التحفيظ عدد 7878 - 41؛

وقع حتديده : 18 يناير 2010؛

طالبة التحفيظ : السيدة فتيحة بنت مبارك درقاوي.

إن هذا اإلعالن يبطل الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 616 بتاريخ 20 

أكتوبر 2010.

مطلب رقم 29796 - 41

اسم امللك : "الرفايف".

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : "الرفايف".

مساحته : 71 س.

وقع حتديده : 03 ديسمبر 2018؛

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر بن احلسني سمنانة.

بتاريخ   1053 الرسمية عدد  الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن يبطل 

06 مارس 2019.

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 "اأمرصيد"

بإقليم ميدلت

علم  إلى  ينهي  أن  يشرفه  مبيدلت  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 
الكائنة  "أمرصيد".  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله 
مضي  بعد  ينتهي  أمرصيد،  جماعة  و  قيادة  ميدلت،  دائرة  و  بإقليم 
شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 174– 
1-69 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق) 25 يوليوز 1969( بشأن 

التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.-املطالب هي كالتالي : 
0876-30878-30880-30882-30883-30886-30892-30896-30899-
30900-30901-30902-30903-30909-30910-30913-30918-
30924-30925-30926-30928-30929-30930-30937-30940-3-
0943-30944-30946-30950-30951-30956-30960-30961-30962-
30964-30965-30967-30968-30974-30978-30979-30980-
30982-30989-31003-31005-31008-31011-31013-31014-3-
1015-31016-31017-31018-31019-31021-31022-31029-31030-
31033-31035-31037-31039-31044-31045-31047-31050-
31051-31055-31056-31062-31066-31070-31073-31074-3-
1075-31076-31077-31090-31092-31095-31096-31099-31113-
31115-31120-31122-31123-31126-31127-31128-31129-
31133-31134-31136-31137-31138-31145-31147-31148-3-
1150-31153-31157-31158-31162-31163-31167-31168-31171-
31172-31175-31179-31180-31181-31182-31183-31184-
31186-31207-31208-31218-31219-31220-31223-31224-3-
1227-31229-31233-31235-31236-31237-31238-31239-31240-
31242-31244-31246-31248-31251-31263-31264-31265-
31266-31267-31268-31270-31273-31275-31276-31279-3-
1283-31285-31286-31288-31293-31294-31295-31297-31305-
31306-31308-31309-31314-31315-31319-31320-31321-
31323-31324-31338-31339-31340-31354-31355-31357-3-
1358-31359-31360-31364-31367-31387-31389-31391-31392-
31393-31398-31400-31405-31413-31414-31415-31416-
31417-31419-31433-31435-31436-31438-31439-31443-3-
1444-31448-31451-31452-31453-31454-31456-31457-31458-
31460-31463-31470-31473-31475-31477-31481-31486-
31489-31496-31498-31502-31508-31511-31512-31513-3-
1516-31521-31523-31524-31525-31528-31537-31542-31543-
31544-31546-31549-31551-31552-31554-31555-31556-
31561-31564-31565-31567-31568-31569-31573-31575-3-
1576-31577-31591-31605-31606-31609-31620-31622-31624-
31632-31634-31642-31645-31646-31652-31653-31666-

31670-31679-31684-31685-31686-31687-31688-31691-
31702-31709-31711-31713-31714-31718-31719-31720-
31721-31724-31725-31726-31727-31728-31729-31730-
31738-31739-31740-31741-31742-31748-31749-31752-
31753-31754-31756-31757-31761-31762-31763-31764-
31766-31770-31774-31775-31776-31777-31778-31779-
31781-31782-31788-31792-31794-31795-31796-31797-
31800-31801-31804-31805-31806-31807-31810-31811-
31815-31817-31818-31819-31822-31823-31824-31825-
31827-31830-31833-31838-31847-31848-31851-31852-
31853-31854-31855-31859-31860-31863-31864-31868-
31869-31872-31876-31877-31879-31880-31881-31882-
31883-31887-31888-31890-31893-31897-31900-31902-
31904-31905-31908-31913-31915-31918-31920-31921-
31924-31925-31939-31941-31943-31944-31947-31948-
31951-31962-31964-31965-31966-31969-31973-31974-
31975-31994-31996-31998-31999-32000-32005-32015-
32018-32019-32020-32026-32031-32033-32035-32043-
32045-32046-32050-32053-32054-32056-32061-32062-
32063-32073-32078-32080-32085-32086-32088-32093-
32095-32096-32097-32107-32108-32109-32111-32116-
32117-32120-32125-32128-32132-32135-32136-32149-
32154-32158-32159-32164-32181-32187-32190-32191-
32192-32195-32199-32208-32211-32212-32213-32214-
32223-32225-32230-32231-32236-32237-32238-32239-
32241-32242-32252-32253-32256-32262-32267-32271-
32280-32284-32286-32288-32299-32301-32302-32303-
32304-32305-32311-32312-32313-32315-32318-32319-
32321-32324-32325-32330-32331-32333-32334-32337-
32338-32341-32346-32347-32350-32351-32352-32354-
32356-32357-32358-32359-32369-32370-32371-32377-
32378-32380-32381-32383-32388-32390-32391-32393-
32396-32398-32399-32400-32402-32404-32405-32407-
32410-32412-32414-32415-32416-32418-32419-32420-
32421-32423-32426-32427-32428-32429-32430-32432-
32434-32436-32437-32438-32439-32442-32444-32445-
32446-32447-32453-32454-32455-32458-32460-32462-
32463-32466-32467-32469-32473-32477-32478-32479-
32484-32486-32490-32495-32496-32497-32499-32500-
32503-32509-32511-32513-32514-32516-32517-32518-
32521-32522-32523-32524-32529-32532-32534-32537-
32540-32541-32543-32545-32547-32549-32550-32553-
32554-32555-32556-32557-32558-32559-32560-32561-
32563-32566-32568-32569-32571-32573-32576-32582-
32583-32584-32587-32588-32589-32590-32593-32594-
32596-32597-32598-32600-32601-32609-32610-32611-
32612-32613-32614-32615-32616-32617-32618-32619-
32620-32621-32622-32624-32625-32626-32627-32628-
32629-32630-32631-32632-32634-32635-32636-32637-
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32645-32646-32649-32650-32651-32652-32653-32656-

32657-32658-32659-32660-32661-32664-32665-32666-

32667-32668-32675-32676-32677-32678-32679-32680-

32681-32682-32683-32684-32685-32686-32687-32688-

32689-32690-32692-32693-32694-32695-32696-32697-

32698-32699-32700-32701-32702-32703-32704-32705-

32706-32709-32722-32723-32725-32726-32728-32729-

32731-32732-32733-32734-32735-32736-32737-32738-

32739-32740-32741-32742-32743-32744-32745-32747-

32748-32750-32751-32752-32753-32754-32756-32758-

32759-32761-32762-32763-32765-32766-32768-32770-

32771-32772-32773-32774-32776-32778-32779-32780-

32782-32783-32784-32786-32787-32788-32790-32792-

32794-32795-32796-32798-32799-32800-32801-32802-

32803-32804-32807-32809-32810-32811-32812-32813-

32814-32816-32817-32819-32820-32821-32822-32823-

32824-32825-32826-32828-32829-32832-32833-32834-

32836-32837-32839-32841-32843-32844-32845-32847-

32848-32849-32850-32851-32852-32853-32854-32857-

32858-32859-32860-32861-32862-32863-32864-32868-

32869-32870-32871-32872-32873-32874-32875-32877-

32879-32880-32881-32882-32883-32884-32888-32889-

32890-32891-32892-32893-32894-32895-32896-32897-

32903-32905-32906-32907-32908-32909-32911-32912-

32913-32914-32915-32916-32917-32918-32919-32920-

32921-32922-32924-32925-32926-32927-32928-32929-

32933-32934-32935-32936-32937-32938-32939-32940-

32942-32943-32944-32945-32946-32947-32948-32949-

32950-32951-32952-32953-32954-32956-32958-32961-

32962-32964-32967-32968-32969-32970-32971-32972-

32973-32974-32975-32976-32977-32978-32979-32980-

32981-32982-32983-32984-32985-32987-32988-32989-

32990-32991-32992-32993-32994-32995-32996-32997-

32998-32999-33000-33001-33002-33003-33004-33005-

33006-33007-33008-33009-33010-33012-33013-33014-

33016-33017-33018-33019-33020-33021-33022-33024-

33025-33026-33029-33031-33033-33035-33036-33037-

33038-33040-33041-33042-33043-33045-33046-33048-

33049-33053-33054-33055-33056-33057-33059-33060-

33061-33062-33063-33065-33066-33067-33068-33073-

33074-33075-33076-33077-33078-33079-33080-33081-

33082-33083-33085-33086-33087-33088-33091-33092-

33093-33094-33096-33097-33101-33102-33104-33105-

33107-33109-33110-33111-33112-33115-33117-33118-

33119-33120-33121-33122-33123-33124-33125-33131-

33132-33133-33134-33136-33137-33139-33140-33144-

33145-33146-33147-33148-33149-33155-33156-33159-

33161-33162-33163-33164-33165-33166-33168-33169-

33170-33171-33173-33174-33176-33178-33182-33183-

33185-33186-33193-33194-33197-33200-33201-33203-

33204-33205-33206-33207-33209-33211-33216-33217-

33224-33232-33233-33237-33246-33247-33251-33256-

33257-33258-33259-33260-33263-33266-33271-33278-

33279-33283-33285-33286-33287-33288-33289-33290-

33292-33293-33296-33297-33299-33300-33301-33302-

33303-33304-33305-33306-33307-33308-33309-33310-

33311-33312-33313-33314-33315-33316-33317-33319-

33322-33325-33326-33327-33329-33330-33331-33332-

33333-33334-33337-33340-33342-33343-33344-33345-

33346-33350-33352-33354-33355-33362-33364-33365-

33368-33369-33371-33373-33374-33375-33378-33379-

33388-33389-33391-33393-33394-33396-33397-33400-

33403-33405-33408-33409-33411-33413-33414-33422-

33425-33428-33435-33436-33438-33439-33440-33442-

33443-33444-33446-33447-33449-33450-33451-33453-

33455-33457-33458-33459-33460-33461-33463-33464-

33465-33467-33468-33469-33470-33471-33473-33475-

33476-33477-33478-33479-33481-33482-33483-33484-

33485-33491-33495-33496-33497-33501-33502-33503-

33504-33505-33506-33507-33508-33512-33564-33921-

.34087-34088-34192-34276-

والكل حتت الرمز 42.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                                حلسن اليعقوب.
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محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 8878 - 43

اسم امللك : " ملك سفيان"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة الويدان، دوار بلعربي؛ 

تاريخ التحديد : 26 أبريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 10 آر 03 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : عزيز موراجي؛ 

شرقا : عبد الكبير اروى؛

جنوبا : حميد عتيقي؛ 

غربا : ممر عمومي من 7 أمتار؛

طالبي التحفيظ : سفيان املؤدن بن عبد الواسع؛

مطلب رقم 8879 - 43

اسم امللك : " ملك ستير"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة الويدان، دوار بلعربي؛ 

تاريخ التحديد : 26 أبريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 10 آر 88 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 63963 - 43؛ 

شرقا : مصرف؛

جنوبا : عبد الرحيم و الرسم العقاري 71175 - 43؛ 

غربا : عبد العزيز موراجي؛

طالبي التحفيظ : فواز فوزية بنت محمد؛

مطلب رقم 8886 - 43

اسم امللك : " دار الزهراء"

موقعه : مراكش املدينة، رياض العروس، درب الفران رقم 31؛ 

تاريخ التحديد : 03 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 77 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :     

-حق االرتكاز على الصابة ابتداء من علو 2 متر من االرض مساحته 21 

سنتيار ؛ -جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : الصابة؛ 

شرقا : عبد الرزاق؛
جنوبا : مصطفى ولد احلمري و احلاجة مباركة؛ 

غربا : درب الفران؛
طالبي التحفيظ : بسكال رولو االن ومن معه؛

مطلب رقم 8926 - 43
اسم امللك : " الكرموس"

ابراهيم  الويدان، جماعة واحة سيدي  دائرة  : عمالة مراكش،  موقعه 
دوار اوالد بلعكيد املكان املدعو الكرموس؛ 

تاريخ التحديد : 03 يونيو 2019؛
املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 99 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشىء ؛

اجملاورون : شماال : زنقة من 4 متر؛ 
شرقا : منة الشراط؛

جنوبا : منة الشراط؛ 
غربا : زنقة من 4 متر؛

طالبي التحفيظ : عبد الكرمي باغاض بن محمد ومن معه؛

مطلب رقم 8927 - 43
اسم امللك : " الكامل"

ابراهيم  الويدان، جماعة واحة سيدي  دائرة  : عمالة مراكش،  موقعه 
دوار اوالد بلعكيد ؛

تاريخ التحديد : 03 يونيو 2019؛
املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 1 آر 43 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 
شماال : ورثة الساملي محمد ؛ 

شرقا : جامع كوكاس؛
جنوبا : ممرمن 10 أمتار؛ 

غربا : الشعبة؛
طالبي التحفيظ : شرف الدين الكامل؛

 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
ليلى بنفضيل  ارينا استنينكو طلبت بواسطة األستاذة  ان  للعموم 
أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري رقم 41920 - 43؛ املؤسس 
القاضي  درب  ازبزط،  املدينة،  مبراكش  الكائن  بلقزيز"؛  املدعو"  للملك 

رقم 145؛ وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان  قد سلم سابقا.
بتعرضه عليه  يدلى  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ  نشر هذا االعالن.



عدد 1103 - 24 جمادى االخرة 1441 )19 فبراير 2020(1428

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

ان ميكيلي فالكو طلب بواسطة األستاذ  جمال موحدة  أن  يسلم له 

املدعو"  للملك  املؤسس  م؛   13220 رقم   العقاري  للرسم  نظير جديد 

4الكائن مبراكش املدينة، القنارية الكبيرة، درب العرصة رقم  الزاهية 

41؛ وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان  قد سلم سابقا.في إمكان 

ان يدلى بتعرضه عليه قانونيا في  كل شخص يهمه هذا التسليم 

أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ  نشر هذا االعالن

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                      جواد شريفي.

 

محافظة الدار البيضاء - عني الشق

 
مطلب رقم 989 - 47

اسم امللك : فدان زايدة 2

موقعه : البيضاء عني الشق دوار درابنة 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ : 52 ار .

نوعه :  أرض فالحية،

اجملاورون : 

شماال : السعدية سرحان

شرقا :  مطلب حتفيظ 84 - 63

جنوبا : رسم عقاري رقم  545  س 

غربا :  ممر خاص لورثة السعدية سرحان ،

طالب التحفيظ :  عبد اللطيف بصري ومن معه،

مطلب رقم 1003 - 47

اسم امللك : ارض قطع 

موقعه : البيضاء عني الشق دوار املزابيني 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ : 1 هـ 31 ار 

و 03 سنتيارا.

نوعه :  أرض فالحية،

اجملاورون : 

شماال : طريق،

شرقا :  طريق معبدة 

جنوبا :  رسم عقاري رقم  4462 - 63 

غربا :  ورثة املعطي الداموح، ورثة بوشعيب الداموح،

طالب التحفيظ : نور الدين فائد ومن معه،

احملافظ على األمالك العقارية بالبيضاء عني الشق.

                     محمد اخللطي.

محافظة  أكدال - الرياض

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

شارع   487 معها  اخملابرة  محل  اجلاعلة  بورفع   السعدية  السيدة  أن 

لها نظيرا  أن يسلم  ، طلبت  الرباط  3 حسان  اخلامس شقة  محمد 

جديدا للرسم العقاري رقم 72252 - ر املؤسس للملك املدعو "كراج 

259". الكائن بالرباط حي الطائرات  ، وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان سلم سابقا. 

    وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط أكدال-الرياض.

                     لكميري حسن.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 561 - 52

اسم امللك : بير مرمي

الواقع ب: منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة قرية بنعودة وبني مالك.

طالبي التحفيظ : 

1 -  اجلياللي الشايب بن ميلود بالنسبة للقطعة املسماة " بير مرمي  

" مبساحة قدرها هكتار واحد 28آر 57سنتيار.

2 -  محمد افويتح بن الرياحي بالنسبة للقطعة املسماة " بير مرمي 

1" والبالغة مساحتها 27آر 04سنتيار.

تاريخ التحديد : 7 ماي 2007

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية  عدد 460 

املؤرخة  في 24 أكتوبر 2007.

ال تقبل التعرضات إال على احلقوق الراجعة لطالب التحفيظ رقم 2.
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى بالد بغداد

موضوع مطلب رقم 1723 هـ الذي أدرج إعالن خالصة إصالحية 

وإعالن جديد عن انتهاء التحديد املتعلقني به  باجلريدة

 الرسمية رقم 1101 املؤرخة في 05 فبراير 2020

بدال من : 

جلول بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 20344/36072

حضرية بنت سالم بنسبة 1098/36072 

إقـرأ :  

جلول بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 20334/36072

حضرية بنت عيسى بنسبة 1098/36072 

خديجة بنت سالم بن التهامي بنسبة 560/36072 

والباقي بدون تغيير.

 
 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املضي أسفله باإلعالم للعموم  

أن السيد زكرياء املصباحي اجلاعل محل إقامته للمخابرة معه بعني 

للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  القنيطرة.  اخملاليف  السبع 

بنت  فاطمة  بالد   " املدعو  للملك  املؤسس  ر   -  41604 رقم  العقاري 

النظير  احلراتي" الكائن مبنطقة الضم" األكحل" وذلك بسب ضياع 

الذي كان قد سلم له سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في 

أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية سوق أربعاء الغرب.

                         املقوم محمد.

 

محافظة برشيد
                                                          

مطلب رقم 1056 - 53 

اسم امللك : بالد املعيزات .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد عبو دوار لوطا .

وقع حتديده في : 28 يونيو 2006 . 

نوعه : أرض بها بنايات و صهريج .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 63 ار 52 س .

اجملاورين : 

شماال : ورثة ولد املعطي ؛

الرابطة بني بولعوان و  30 متر  109 من  الثانوية رقم  : الطريق  شرقا 

جمعة اوالد عبو ؛

جنوبا : مصطفى ولد تالية و باهر محمد ؛

غربا : عثماني احمد ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( منصور حلسن بن احمد .

مطلب رقم 7873 - 53 

اسم امللك : بالد احلاج مصطفى .

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اوالد بوعزة .

وقع حتديده في : 11  أبريل 2007 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 84 ار 89 س .

اجملاورين : 

شماال : عبد السالم بن العزواتي و العربي بن العزواتي ؛

شرقا : عبد الرحمان بن احلاج محمد ؛

جنوبا : طريق عمومي من 20 متر ؛

غربا : مطلب رقم 7874 - 53  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( سفيان خليل بن احلاج محمد .

مطلب رقم 12045 - 53 

اسم امللك : ارض احلطة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار الغفيرات .

وقع حتديده في : 16  مارس 2011 . 

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و اسطبل و مرآب و اشجار و بئر .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 ار 19 س .

اجملاورين : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : ورثة محمد بن صالح ؛

جنوبا : ورثة احلاج الطاهر ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 4894د ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد البياض بن بوشعيب .

مطلب رقم 14937 - 53 

اسم امللك : ارض زاهير .

موقعه : إقليم برشيد الدروة املركز دوار الكرارصة .

وقع حتديده في : 05 فبراير 2015 . 

نوعه : أرض عارية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 ار 94 س .
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اجملاورين : 

شماال : الرسم العقاري رقم 318/د ؛

شرقا : العراقي خدوج ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31519 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 6298 - 53 و العراقي عبد اجمليد ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( املصطفى زاهير بن احمد .

مطلب رقم 18519 - 53 

اسم امللك : ارض بير حيمر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار الركاكنة .

وقع حتديده في : 30  سبتمبر 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61 ار 29 س .

اجملاورين : 

شماال : احلاج محمد قرطاوي و سي محمد حمودة ؛

شرقا : مطلب رقم 18518 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 86812 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 16191 - 53  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( عائشة ملنني بنت العربي .

           احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                       فريد بدري.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 8417 - ب

إسم امللك :بقعة بجانب الشانطي 

موقعه : إقليم ازيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دار ايت علي اومحند 

تاريخ حتديده : 09 فبراير 1982 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37ار و1س

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : ميمون او موح 

جنوبا : بحيرة بني الويدان

غربا : شركة بني الويدان 

طالب التحفيظ  االوقاف العامة

مطلب رقم 16080 - 10

إسم امللك : احلمدانية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة افورار احملل املدعو ايت سعيد 

تاريخ حتديده  11 يونيو 1989 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  3ار و 3س 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق حتت أرضي عبارة عن حمام 

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : طريق 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ احلسني املعطي بن بوزكري ومن معه

مطلب رقم 23259 - 55

إسم امللك  : بورية تبقيب املرجات 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو تكني املرجات 

تاريخ حتديده :  13 فبراير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  57ار و 58س

مشتمالته :  أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : ايت تيميلت وأحمد احرباش 

جنوبا : أوسكور 

غربا : ايت كوزارور 

طالب التحفيظ األوقاف العامة

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل بالنيابة.

                               عبد العزيز احلاجبي.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

مطلب رقم 1054 - 60

اسم امللك : دار بن شطو

موقعه : دوار اخلمايس جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 79 سنتيار.

نوعــه : دار من سفلي وطابقني علويني دون حق الهواء

املقرر لفائدة بن شطو احلسن على كافة امللك ابتداء من الطابق األول 

وحتديدا من علو 3.21 مترا.

حـدوده : 

شمـاال  : دهبي موسى

شـرقا  : عائشة ساهي

جنـوبا : املطلب رقم 29807 - 03

غربـا  : زنقة.

طالب التحفيظ : بن شطو احمد بن احلسن .
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مطلب رقم 20840 - 60

اسم امللك : دار امرير

موقعــه : حي تراست، جماعة انزكان، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 50 س.

نوعــه : بناية من طابق أرضي وطابق علوي.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : اجنار مصطفى

جنـوبا : اليزيد و الصباغ احلسني 

غربـا : الوريد العياشي

طالب التحفيظ : محمد امرير بن علي.

مطلب رقم 20831 - 60

اسم امللك : ملك اكنسوس

موقعــه : حي تبارين اجلماعة احلضرية الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 28 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي ارضي

شمـاال : رسم عقاري 23007 - 60 و الدردار محمد

شـرقا : زنقة 

جنـوبا : زنقة

غربـا : دريسية مبارك

طالب التحفيظ : ربيعة اكنسوس.

مطلب رقم 20842 - 60

اسم امللك : ملك بوعبدلي

موقعــه : حي توهمو جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 02 س.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : امزورن عبداحلكيم 

جنـوبا : بن حومنية و الكامح عبدالغني و الشرقاوي رحال 

غربـا : محمد ازروال

طالب التحفيظ : عبدالرحيم بوعبدلي بن ناصر

مطلب رقم 20820 - 60

اسم امللك : ادريسي

، عمالة  ايت ملول  احلضرية  اجلماعة  : حي سيدي ميمون،  موقعــه 

إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 05آر 95 س.

نوعــه : ارض فالحية

حـدوده : 

شمـاال : رسم عقاري 59250 - 09

شـرقا : ايت عليات محمد 

جنـوبا : زنقة

غربـا : طريق معبدة

طالب التحفيظ : عبدالعزيز ادريسي بن املصطفى

مطلب رقم 20864 - 60

اسم امللك : بوالقاسم 1

موقعــه : حي اجلرف جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 61 سنتيار.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال : ساقية تراست

شـرقا : زنقة

جنـوبا : مطلب 20865 - 60

غربـا : مصرف جماعي عرضه متران

طالب التحفيظ : احلسني ابوالقاسم

مطلب رقم 20865 - 60

اسم امللك : ملك ابو القاسم2 

موقعــه : حي اجلرف اجلماعة احلضرية انزكان ، عمالة إنزكان ايت ملول .

مساحتـه : 31 س.

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : مطلب رقم 20864 - 60

شـرقا : زنقة

جنـوبا : زنقة 

غربـا : مصرف جماعي عرضه متران 

طالب التحفيظ : احلسني ابوالقاسم

مطلب رقم 20772 - 60

اسم امللك : عدات

موقعــه : اكروماعي جماعة الدشيرة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 56 س.

نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 

شمـاال : ادريس مرزوك واحلسني معدا

شـرقا : احمد باكوري 

جنـوبا : زنقة

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : مبارك عدات بن بهي



عدد 1103 - 24 جمادى االخرة 1441 )19 فبراير 2020(1432

مطلب رقم 20790 - 60

اسم امللك : دار بعال

موقعــه : حي اكي واكي جماعة الدشيرة عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 40 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني 

حـدوده : 

شمـاال : موالي احمد الهيبة 

شـرقا : بوطالب زينة 

جنـوبا : زنقة

غربـا : موالي احمد الهيبة

طالب التحفيظ : حلسن بعال بن سعيد

مطلب رقم 20801 - 60

اسم امللك : بوفوس

موقعــه : دوار اجلريدة جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 64 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني

حـدوده : 

شمـاال : رزوق فاطنة

شـرقا : ارض عارية 

جنـوبا : شيضمي محمد 

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : علي بوفوس بن عمر.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                        عبد احلليم فتح اهلل.

  

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 24122 - 61

اسم امللك : " عبد املولى "

موقعه :  والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر الصغير

احملل املدعو مدر الزهارة ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 10 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  03ار 87 سنتيار؛

نوعه : ارض عارية  في جزء منها وفي اجلزء االخر سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 43661 - 61؛

شرقا  : الطريق العمومي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : رحمة بولعيش؛

طالب التحفيظ : عبد املولى بولعيش؛    

مطلب رقم 24998 - 61

اسم امللك : "الرملة عزيرية"

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي ؛ احملل املدعو دوار مدشر غامن  ؛

وقع حتديده بتاريخ : 02 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار  19سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر من ثالث امتار ؛ 

شرقا : الرسم العقاري 57297 - 06 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ  20273 - 61 ؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : محمد سعيد العسيري ؛ 

مطلب رقم 25126 - 61

اسم امللك : "سكيرو"

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية باصية؛ 

احملل املدعو برج الغولة؛

وقع حتديده بتاريخ : 04 سبتمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 00ار34 سنتيار؛

 نوعه : أرض بها سفلي وطابق اول؛

اجملاورون : 

شماال : اكونيا فرناندير ؛

شرقا : امني بوعناني ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : ورثة مزيبر ؛ 

طالب التحفيظ : سكيرو بول ومن معه ؛

مطلب رقم 24855 - 61

اسم امللك : "حمزة "

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة احلضرية باصيلة

حملل املدعو الدغاليني ؛

وقع حتديده بتاريخ : 08 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01ار 48 سنتيار؛

 نوعه : أراض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 92689 - 61؛

شرقا : زكرياء بوعياش؛

جنوبا : زنقة من 06 امتار ؛

غربا : بالل بوعياش؛

طالب التحفيظ : حمزة بوعياشي ؛
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مطلب رقم 25124 - 61

اسم امللك : "اكرم 03"

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة؛ 

احملل املدعواحرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 02 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 40 ار 75سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 59284 - 61 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري 60453 - 61؛ ملك الغير؛

جنوبا : الرسم العقاري 59883 - 61؛

غربا : الرسم العقاري G 8635؛ 

طالب التحفيظ : املصطفى اكرم بن عمر؛

مطلب رقم 24854 - 61

اسم امللك : "عطار "

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة احلضرية بأصيلة

احملل املدعو الدغالني؛

وقع حتديده بتاريخ : 08 ماي 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2ار 02 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : احمد بن ابندي؛

شرقا : طريق من خمس امتار؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : فطوم العمري؛

طالب التحفيظ : احملجوب عطار؛

مطلب رقم 24776 - 61 

اسم امللك : "بنعياد "

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة

احملل املدعو سيدي ادريس ؛

وقع حتديده بتاريخ : 08 أبريل 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 05 سنتيار؛

 نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : محمد هاشمي ؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : ممر من خمس امتار؛

غربا : محمد هاشمي؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز بنعياد؛

 مطلب رقم 24883 - 61

اسم امللك : "املطيلي "

موقعه : والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو عني حمراء ؛

وقع حتديده بتاريخ : 15 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 34 ار 72 سنتيار؛

 نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : سكة احلديدية ؛

شرقا : ورثة مصطفى بولعيش؛اخلندق؛

جنوبا : اخلندق؛ورثة مصطفى بولعيش؛

غربا : سكة احلديدية؛ورثة مصطفى بولعيش؛

طالب التحفيظ : محمد املطيلي الهيشو بن اخملتار؛

مطلب رقم 24966 - 61

اسم امللك : "جنان اللعبي "

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي؛ احملل املدعو جنان اللعبي؛

وقع حتديده بتاريخ : 11 يونيو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 37ار 24سنتيار؛

 نوعه : ارض فالحية؛ 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد امراني ؛مطلب التحفيظ 23283 - 61؛

شرقا : مطلب التحفيظ 23283 - 61 ؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ 23281 - 61 ؛23280 - 61؛

غربا : الطريق من 10 امتار؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بالعرائش؛

مطلب رقم 24954 - 61

اسم امللك : "سوكو"

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة احلضرية بطنجة؛ 

احملل املدعو بير التمون؛

وقع حتديده بتاريخ : 10 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم :  01 ار 02 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : محمد بن حميدو ؛

شرقا : محمد بن حميدو ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : محمد بن حميدو 

طالب التحفيظ : جالل بن احمد سوكي ؛
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مطلب رقم 25050 - 61 

اسم امللك : "فاطمة الزهراء"

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛  ؛اجلماعة القروية القصر 

الصغير؛ احملل املدعومدشر اكنوان ؛

وقع حتديده بتاريخ : 19 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم :  02ار 02 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : محمد الشاعر؛ 

شرقا : الطريق ؛

 جنوبا : الطريق ؛

غربا : محمد الشاعر ؛

طالبة التحفيظ : فاطمة الزهراء بنت محمد سامحي؛

مطلب رقم 25115 - 61

اسم امللك : " فيال محمد  "

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ ؛اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو دوار بني مجمل غرسة الدار ؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 29 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  04ار 93سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : ممر ؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : الرسم العقاري 62050 - 61؛

غربا : الرسم العقاري 62050 - 61 ؛ ممر سكة احلديدية؛

طالبة التحفيظ : شادية املوساتي ؛

مطلب رقم 24818 - 61

اسم امللك : "البركة"

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة احلضرية طنجة؛ 

احملل املدعو العوامة ؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 16 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 96 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : محمد؛ملك الغير؛

شرقا : عبد اهلل العوامي؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : احمد املرابط؛

مطلب رقم 24953 - 61 

اسم امللك : "اللغميش"

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ ؛اجلماعة القروية القصر 

الصغير؛ احملل املدعو دوار زرارع؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 10 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  12ار 14سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل الدهدوه؛

شرقا : سعيدة اللغميش؛

جنوبا : ورثة القناص ؛الرسم العقاري 65037 - 61؛

غربا : الهاشمي بوزيد؛احمد الغماري؛مطلب التحفيظ 356 - 61؛

طالب التحفيظ : مليكة بنت احمد اللغميش؛

مطلب رقم 24975 - 61 

اسم امللك : "الدوديش"

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة القروية العوامة؛ 

احملل املدعو املنبارالدوديش؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 12 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  02ار 44 سنتيار؛

 نوعه : أرض بها سفلي وميزانني ؛وطابق اول؛

اجملاورون : 

شماال : احمد بن العربي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ممر عمومي ؛

غربا : ممر عمومي؛

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الفتوح ومن معه؛

مطلب رقم 24567 - 61 

اسم امللك : "ماكرو"

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة احلضرية باصيلة

احملل املدعو املدينة القدمية؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 01 أبريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  46 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة من متر واحد؛

شرقا : الرسم العقاري 37085 - 06؛

جنوبا : الرسم العقاري 37085 - 06 ؛

غربا : محمد باكو؛

طالب التحفيظ : ماكلير اندرو؛

مطلب رقم 24819 - 61 

اسم امللك : "الصغير"

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة احلضرية بطنجة

احملل املدعو احرارين؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 19 أبريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  23ار 37سنتيار؛
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 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 1427 - 61؛

شرقا : الرسم العقاري 52406 - 61؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : رحيمو الصغير؛

طالب التحفيظ : فطيمة الصغير بنت عبد السالم؛

مطلب رقم 25092 - 61 

اسم امللك : "كرمي ومالك"

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة احلضرية بأصيلة

احملل املدعو جتزئة النهضة؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 26 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  01ار 08 سنتيار؛

 نوعه : أرض بها بناية من سفلي وفوقي وطابق اول بالتراجع؛

اجملاورون :  شماال : خدوج ازغايبة؛

شرقا : الرسم العقاري 87519 - 06؛

جنوبا : الرسم العقاري 87519 - 06 ؛مطلب التحفيظ 16483 - 06؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : الطيب بوتبقالت بن حسن؛

مطلب رقم 24786 - 61

اسم امللك : "جماع الظهر"

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ ؛اجلماعة القروية البحراويني

احملل املدعو فدان شابو؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 09 أبريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  11ار 24سنتيار؛

 نوعه : أرض بها اشجار كثيفة؛

اجملاورون :شماال : حلسن العاقل ؛االحباس؛

شرقا : االحباس؛عبد السالم العاقل؛

جنوبا : عبد السالم العاقل ؛الطريق العمومية؛

غربا : الطريق العمومية؛

طالبوا التحفيظ : حمزة جندي العاقل بن مصطفى ومن معه؛

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                           عبد احلي السباعي

 

محافظة الداخلة

مطلب رقم  210 - 62

اسم امللك :  " الدولة 168/قروي "

موقعه : جماعة العركوب.

نوعه : " أرض عارية.

مساحته التي أظهرها التصميم العقاري : 6664 هكتار 42 آر 09 سنتيار.

وقع حتديده بتاريخ : 10 يوليو 2019

حدوده :

شماال : الطريق الوطنية رقم 01 و الطريق اإلقليمية رقم 1100،

شرقا : الطريق اإلقليمية رقم 1100،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 211 - 62،

غربا :  الطريق الوطنية رقم 01.

احلقوق العينية :  الشيء

طالب التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

مطلب رقم  211 - 62

اسم امللك : " الدولة171/قروي "

موقعه : جماعة امليلي.

نوعه : " أرض عارية.

مساحته التي أظهرها التصميم العقاري : 8137 هكتار 99 آر 50 سنتيار.

وقع حتديده بتاريخ : 11 يوليو 2019

حدوده :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 210 - 62،

شرقا : الطريق اإلقليمية رقم 1100 و امللك اخلاص للدولة،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 214 - 62 و الرسم العقاري رقم 10098 - 62،

غربا :  الطريق الوطنية رقم 01.

احلقوق العينية :  الشيء

طالب التحفيظ :  الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

مطلب رقم  214 - 62

اسم امللك : " الدولة 172/قروي "

موقعه : جماعة امليلي.

نوعه : " أرض عارية.

مساحته التي أظهرها التصميم العقاري : 10017 هكتار 07 آر 86 سنتيار.

وقع حتديده بتاريخ : 07 أكتوبر 2019

حدوده :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 211 - 62،

شرقا  امللك اخلاص للدولة،

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 01،

غربا :  الرسمني العقاريني رقم 10098 - 62و 10140 - 62.

احلقوق العينية :  الشيء

طالب التحفيظ :  الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.

                                            رشيد الوردي.
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محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17465 - 66 

اسم امللك : مقبرة سيدي صالح.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة جماعة املزوضية دوار لعلوات.

مساحته : 1هك 27 آر 98 سنتيارا.

نوعه : مقبرة بها ضريح. 

وقع حتديده بتاريخ : 27 فبراير 2019.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي،الرسم العقاري رقم 108051 - 04؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 108051 - 04؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 108051 - 04؛

غربا : ممر عمومي،الرسم العقاري رقم 108051 - 04.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17494 - 66 

اسم امللك : ببوتقان.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وجماعة امنتانوت حي القصبة التحتانية.

مساحته : 1 آر 55 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية. 

وقع حتديده بتاريخ : 03 سبتمبر 2019

اجملاورون : 

شماال : احلسن بلكبوس؛

جنوبا : ممر؛

شرقا : محمد اموالي عبد املولى؛

غربا : بوماما محمد.

طالب التحفيظ : حسن ايت مبارك بن احمد.

مطلب رقم 17495 - 66 

اسم امللك : الرياض؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امزوضة دوار ايت ورداس؛

مساحته : 16 آر 79 سنتيارا؛

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الليمون والنخيل و اللوز والتني والزيتون 

والبرقوق وبناء شبه مهدم وبئر؛

وقع حتديده بتاريخ : 18 سبتمبر 2019؛

اجملاورون : 

شماال : ايت لعسري مختار، ايت لعسري مختار و محمد امني مزوضي 

ومن معهم، ممر؛

جنوبا : حسن العسري ومن معه؛

شرقا : ممر؛

غربا : عبد الغني مزوضي ومن معه؛ 

املزوضي  امني  لفائدة محمد  التعلية  و  الهواء  : حق  العينية  احلقوق 

والبالغة مساحته 19 سنتيار.

طالب التحفيظ : احمد املزوضي بن محمد بن احلسن. 

مطلب رقم 17490 - 66 

اسم امللك : الشريف الترغونتي.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة مزوضة دوار املرابطني.

مساحته : 14 آر 79 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي. 

وقع حتديده بتاريخ : 17 يونيو 2019.

اجملاورون : 

شماال : موالي عمر بجدي، فاطمة بجدي؛

جنوبا : اكاس فاطمة؛

شرقا : ممر عمومي؛

غربا : ورثة عمر اوبيهي.

طالب التحفيظ : موالي املهدي أيت علي اوبهي بن موالي حلسن.

مطلب رقم 17417 - 66 

اسم امللك : اورتي اوزدار.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة تولوكلت دوار واكدو.

مساحته : 19 آر 89 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية بها بناية من طابق سفلي وآخر علوي وسطح وبناية 

من طابق سفلي وبئر ومطفية وحديقة. 

وقع حتديده بتاريخ : 12 ديسمبر 2018.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛

جنوبا : محروم؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3888 - 66؛

غربا : محروم.

طالب التحفيظ : حسن زهير بن احلسني.

مطلب رقم 17466 - 66 

اسم امللك : ملك ورثة حسن أيت بيهي.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة دويران دوار ايت علي ازم.

مساحته : 1هك 4 آر 66 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها ستون شجرة زيتون. 

وقع حتديده بتاريخ : 04 مارس 2018.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة أيت اوزروال؛

جنوبا : الرسم العقاري M/14210، ورثة أيت خليفة؛

شرقا : ورثة احنصالن، احلسني اوعلي أشداد، ورثة لال عزة؛

غربا : ورثة أيت اكيدي.

في  امكرود متمثل  لفائدة محمد  السطحية  : حق  العينية  احلقوق 

ثلث أشجار الزيتون.

طالبو التحفيظ : ايت بهي مبارك ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة بالنيابة.

عبد اإلله البداوي.    

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6050 - 67

اسم امللك : سيدي غامن.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل. 

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هكتار 75 آر 76 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار وبئر.

اجملاورون : 

شماال : طريق ومقبرة. 

شرقا : زهرة الناصري. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 14163/ك.

غربا : الرسم العقاري رقم 14163/ك.

طالبو التحفيظ : مراد الناسيني بن عزيز ومن معه.

مطلب رقم 6053 - 67

اسم امللك : البوركي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت ايدير. 

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 22 س .

نوعه : أرض عارية بها دار للسكن تتكون من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة. 

شرقا : طريق. 

جنوبا : زنقة.

غربا : الرسم القاري رقم : 14948 - 67.

طالبة التحفيظ : البوركي الل زهور بنت سيدي محمد.

مطلب رقم 6054 - 67

اسم امللك : الدندون.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت يحيى.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آر 89 سنتيار.

نوعه : فيال من سفلي وطابق أول وحديقة ومرآب.

اجملاورون : 

شماال : سعيد دنكير. 

شرقا : الرسم العقاري رقم 22531 - 67. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 22531 - 67.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : خالد دنكير بن بنعيسى.

مطلب رقم 6061 - 67

اسم امللك : موالي ادريس.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير دوار ايت وفال.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 31 آر 50 س.

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : حلسن اوهنيني. 

شرقا : الرسم العقاري رقم 14391 - 67.

جنوبا : املطلب رقم : 6062 - 67.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : عبد اهلل وهنيني بن حلسن.

مطلب رقم 6062 - 67

اسم امللك : موالي ادريس.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت وفال.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 31 آر 46 س.

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : املطلب رقم : 6061 - 67. 

شرقا : الرسم العقاري رقم 14391 - 67.
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جنوبا : املطلب رقم : 6063 - 67.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : عبد اهلل وهنيني بن حلسن.

مطلب رقم 6063 - 67

اسم امللك : موالي ادريس.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير دوار ايت وفال.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 31 آر 80 س.

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : املطلب رقم : 6062 - 67. 

شرقا : الرسم العقاري رقم 14391 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 32204 - 05.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : عبد اهلل وهنيني بن حلسن.

مطلب رقم 6065 - 67

اسم امللك : كركوش.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم دوار ازرار.

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 31 آر 34 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

 67  -  1657 رقم  واملطلب   67 -  22788 رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

والبخاري فاطمة والزروالي عبد اهلل.

شرقا : املطلب رقم : 1540 - 67.

جنوبا : ورثة اوعريبة اسماعيل.

غربا : بوشتى احلياني.

طالب التحفيظ : احلسان كركوش بن موحى.

مطلب رقم 6078 - 67

اسم امللك : مقبرة الصابرة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 44 آر 57 س.

نوعه : مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : املطلب رقم 2677 - 67. 

شرقا : املطلب رقم 2666 - 67.

جنوبا : املطلب رقم 2677 - 67.

غربا : املطلب رقم 2677 - 67.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة- ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 22203 - 05

اسم امللك : مبروكة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح. 

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هكتار 26 آر 37 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة وعلي موحى وسعيد.

شرقا : واد.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 84383 - 05..

غربا : طريق.

طالبو التحفيظ : املنصوري ادريس بن عمر ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب. 

     يوسف مختري.

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 17859 - 68

اسم امللك : االحراش.

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد امبارك.       

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتارات 65 ار 40 سنتيار.

نوعه أرض فالحية بورية.

شماال : عبد القادر صلحي؛

شرقا : ممر عمومي؛ مطلب رقم 15847 - 68 ؛جود فاطنة والكبير عتقاوي؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ عددي 15871 - 68 و 26033 - 10؛

غربا : مطلب رقم 15182 - 68.

طالب التحفيظ : املولودي قابل بن بنداود.

مطلب رقم 17908 - 68

اسم امللك : الزاهري.

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد امبارك.       

وقع حتديده في : 10 يوليو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 ار 43 سنتيار.
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نوعه أرض فالحية بورية.
شماال : عبد القادر بن احلاج امبارك؛

شرقا : صالح سالمي ؛
جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : بوبكر سالمي.
طالبو التحفيظ : عبد القادر الزاهيري بن بوزكري ومن معه.

مطلب رقم 23635 - 10
اسم امللك : وزيف.

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 
املدعو اوالد بوهرو.       

وقع حتديده في : 21 اكتوبر 1997 .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 هكتار 73 ار 76 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بها بئرين ومضخة وبناية ذات سفلي واصطبل.
القطعة االولى : 

شماال : صالح زاوية؛
شرقا : طالب التحفيظ؛ ورثة احلاج ابراهيم؛ حادة بنت عبد الرحمان 

واحمد رياض؛
جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : ممر عمومي.
القطعة الثانية : 

شماال : طالب التحفيظ؛
شرقا : ممر عمومي؛
جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : ممر عمومي؛
طالب التحفيظ : العاقل محمد بن احلاج حمادي.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح
     مصطفى العمري

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 1913 - 13
اسم امللك : ››مرزاقة‹‹.

موقعه : إقليم ودائرة سيدي سليمان، قيادة أزغار أوالد بنحمادي، دوار 
أوالد بوتابث.

وقع حتديده في : 09 يناير 2012.
مساحته : 01 هـ 36 أرا 77 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار زيتون. 
القطعة األولى : 

اجملاورو ن : 
شماال : رسم عقاري رقم 35487 ر،

شرقا : قناة السقي.
جنوبا : محمد العرمي، 

غربا : رسم عقاري رقم 35487/ر،

القطعة الثانية : 
اجملاورون : 

شماال : رسم العقاري رقم 35487/ر،
شرقا : محمد لعرمي،

جنوبا : قناة للسقي ومحمد لعرمي،
غربا : مطلب رقم 20018/ر،

القطعة الثالثة : 
اجملاورون : 

شماال : محمد بوساكية،
شرقا : قناة للسقي،

جنوبا : رسم عقاري رقم 25662 - 13،
غربا : محمد العرمي و املطلب رقم 3677 - 13،

طالبو التحفيظ : السيد محمد دحان اجملموع ومن معه،

مطلب رقم 272 - 70
اسم امللك : ››التيسير‹‹.

موقعه : إقليم ودائرة سيدي سليمان، قيادة أزغار أوالد بن حمادي،
دوار أوالد بوتابث.

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.
مساحته : 53 أرا 43 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية،
اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم بن بوعزة،
شرقا : ورثة قاسم بن حاج بوتابتي ومحمد الصبان،

جنوبا : ورثة ادريس بن حمان واملطلب رقم 3694 - 13،
غربا : ممر عمومي،

طالبو التحفيظ : عبد اللطيف الركراكي بن عبد السالم ومن معه،
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان،

محمد احلسناوي.     

محافظة الفداء - مرس السلطان

مطلب رقم 32 - 73
اسم امللك : دنيا

موقعه : البيضاء عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان حي الداخلة 
وقع حتديده في : 6 فبراير 2015

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري تبلغ : 25 سنتيارا 
نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابقني 

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري عدد 4496/73

شرقا : زنقة سيدي بن ريسول
جنوبا : زنقة رابعة العدوية 

غربا : الرسم العقاري عدد:6991س
طالب التحفيظ : السيد محمد لعتيريس
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مطلب رقم 287 - 34
اسم امللك : ملك بنوح

موقعه : البيضاء عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان حي الداخلة 
وقع حتديده في : 3 مارس 2018

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري تبلغ : 14 سنتيارا 
نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابق أول 

حدوده : 
شماال : زنقة الشيخ بنكيران

شرقا : زنقة سيدي بن الريسول 
جنوبا : الرسم العقاري عدد:4496-73
غربا : الرسم العقاري عدد: -6991س

طالبو التحفيظ :
1 - احمايلي هنية

2 - بنوح مصطفى
3 - بنوح خدوج

 4 - بنوح محمد
5 - بنوح عائشة

6 - بنوح زينب 
7 - بنوح سعيدة

8 - بنوح عبد الصماد
9 - بنوح يوسف
10 - بنوح احمد 

احملافظ على االمالك العقارية fالفداء - مرس السلطان
     سعيد تيموري 

محافظة سيدي اسمـاعيل -  الزمامرة

مطلب رقم 57001 - 75
اسم امللك : أرض أيوب رجاء سليم.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 
دوار لغمارات.

وقع حتديده في : 02 - 09 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 45 آر 36 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 37451 - 75؛
شرقا : مطلب عدد 37452 - 75 ؛

جنوبا : مطلب عدد 37533 - 75 ومطلب عدد 37456 - 75؛
غربا : مطلب عدد 37445 - 75؛

طالب التحفيظ : املغاري حنفي بن سالم. 

مطلب رقم 57003 - 75
اسم امللك : أرض نخلة.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 
دوار لغمارات.

وقع حتديده في : 02 - 09 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 آر 33 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 37550 - 75؛
شرقا : مطلب عدد 37552 - 75 ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 امتار؛
غربا : مطلب عدد 37457 - 75؛

طالب التحفيظ : املغاري حنفي بن سالم.

مطلب رقم 57004 - 75
اسم امللك : بالد سيسي سعدية.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 
دوار لغمارات.

وقع حتديده في : 02 - 09 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آر 90 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : طريق عرضها 30 متر؛
شرقا : مطلب عدد 37573 - 75 ؛
جنوبا : مطلب عدد 37570 - 75؛

غربا : مطلب عدد 37570 - 75؛
طالب التحفيظ : املغاري حنفي بن سالم.

مطلب رقم 57006 - 75
اسم امللك : برنيشت النخلة.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 
دوار اوالد سي حمدون.

وقع حتديده في : 03 - 09 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 58 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 35334 - 75؛
شرقا : طريق عمومية عرضها 05 امتار ؛

جنوبا : مطلب عدد 35501 - 75؛
غربا : مطلب عدد 35152 - 75؛

طالب التحفيظ : املصطفى ملالحي بن احمد.

مطلب رقم 57010 - 75
اسم امللك : فدان املعدن.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 
دوار اوالد سي حمدون.

وقع حتديده في : 03 - 09 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 31 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : فاطمة ملالحي؛
شرقا : مطلب عدد 35301 - 75 ؛
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جنوبا : مطلب عدد 35376 - 75؛

غربا : مطلب عدد 35376 - 75؛

طالب التحفيظ : املصطفى ملالحي بن احمد.

مطلب رقم 57011 - 75

اسم امللك : أرض الرمولة.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

دوار اوالد سي حمدون.

وقع حتديده في : 03 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 86 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 34888 - 75  ورشيد خديجة؛

شرقا : مطلب عدد 34501 - 75 ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 امتار؛

غربا : ورثة جناح ميلود؛

طالب التحفيظ : املصطفى ملالحي بن احمد.

مطلب رقم 57012 - 75

اسم امللك : بئر جدي حمدون.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

دوار اوالد سي حمدون.

وقع حتديده في : 04 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 آر 09 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 34495 - 75  ؛

شرقا : مطلب عدد 35497 - 75 و بلعسري خدوج ؛

جنوبا : مطلب عدد 34812 - 75؛

غربا : ورثة محمد بن يزة؛

طالب التحفيظ : املصطفى ملالحي بن احمد.

مطلب رقم 57014 - 75

اسم امللك : فدان سي العربي.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

دوار اوالد سي حمدون.

وقع حتديده في : 04 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آر 13 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 34753 - 75  ؛

شرقا : ورثة جناح ميلود ؛

جنوبا : مطلب عدد 35557 - 75؛

غربا : مطلب عدد 35067 - 75؛

طالب التحفيظ : املصطفى ملالحي بن احمد.

مطلب رقم 57015 - 75
اسم امللك : أرض لكرمات.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 
دوار اوالد سي حمدون.

وقع حتديده في : 04 - 09 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 آر 46 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 34955 - 75  ؛
شرقا : خديجة بنت حمدون ؛

جنوبا : رشيد السعدية ومطلب عدد 34493 - 75؛
غربا : مطلب عدد 35073 - 75؛

طالب التحفيظ : املصطفى ملالحي بن احمد.

مطلب رقم 57016 - 75
اسم امللك : أرض الرمولة.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 
دوار اوالد سي حمدون.

وقع حتديده في : 04 - 09 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  03 آر 59 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : ONEE)lot19(  ؛
شرقا : مطلب عدد 34504 - 75 ؛
جنوبا : مطلب عدد 34609 - 75؛

غربا : مطلب عدد 35320 - 75؛
طالب التحفيظ : املصطفى ملالحي بن احمد.

مطلب رقم 57018 - 75
اسم امللك : أرض طالوع زيان.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 
دوار اوالد سي حمدون.

وقع حتديده في : 04 - 09 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 20 آر 09 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : ملالحي احمد بن قايدي ومطلب عدد 34772 - 75  ؛
شرقا : مطلب عدد 34669 - 75 ؛

جنوبا : مطلب عدد 34605 - 75  وملالحي محمد؛
غربا : مطلب عدد 34842  - 75 ومطلب عدد 35530 - 75 ومطلب عدد 

34811 - 75؛
طالب التحفيظ : املصطفى ملالحي بن احمد.

مطلب رقم 57024 - 75
اسم امللك : العمامرة حمري .

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة متوح، دوار العزاعزة.
وقع حتديده في : 05 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 41 آر 17 سنتيار.
نوعها : ارض فالحية.
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اجملاورون : 
شماال : نعيم بوشعيب  ؛

شرقا : بركاوي محمد ؛
جنوبا : ورثة بن عباس؛

غربا : الوادي رحال؛
طالب التحفيظ : محمد بركاوي بن بوعزة.

مطلب رقم 57027 - 75
اسم امللك : أرض الرمل .

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 
دوار محرزة.

وقع حتديده في : 06 - 09 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 آر 60 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية   ؛
شرقا : مطلب عدد 31417 - 75 ومطلب عدد 31405 - 75 ؛

جنوبا : ورثة صدوق بوشعيب؛
غربا : ورثة بنت بلحسن ومطلب عدد 31403 - 75؛

طالب التحفيظ : محمد صدوق بن بوشعيب.

مطلب رقم 57032 - 75
اسم امللك : احلطة .

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 
اسماعيل، دوار بولقنادل.

وقع حتديده في : 09 - 09 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  69 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : زنقة   ؛
شرقا : السعدية بنت املصطفى ؛

جنوبا : ورثة الرداد؛
غربا : املسمى سبوع؛

طالب التحفيظ : عبد اللطيف انوار بن احمد.

مطلب رقم 57054 - 75
اسم امللك : كدية زكري.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 
اسماعيل، دوار البحابحة.

وقع حتديده في : 18 - 09 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آر 44 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : ورثة الكبير بن ابراهيم   ؛
شرقا : ورثة خديجة بنت احمد ؛

جنوبا : ورثة محمد بن عثمان؛
غربا : الساقية؛

طالبو التحفيظ : يزة بحبوحي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 57059 - 75

اسم امللك : أرض احلطة.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة خميس متوح، 

دوار لبهيالت.

وقع حتديده في : 19 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11  آر 71 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها اشجار وبناية.

اجملاورون : 

شماال : خرشوش محمد   ؛

شرقا : خرشوش محمد ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 03 امتار؛

غربا : اجلياللي بن عبد القادر؛

طالبو التحفيظ : املصطفى شربي بن العربي ومن معه.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "احلطة"

مطلب التحفيظ عدد 2632 - 75   الذي نشر اعالن عن انتهاء 

حتديده  باجلريدة الرسمية عدد 724  املؤرخة في 14 نوفمبر 2012. 

عوضا عن  : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 هكتار 37 ار 40 سنتيار

اقرأ  : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 01هكتار 73 ار 40 سنتيار.

والباقي دون تغيير.

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "الشعيبات"

إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد حمدان،

جماعة  الشعيبات

  31073 - 25449 - 32362 - 30792 - 30794 - 30798 - 30799 - 32940

  31000 - 30752 - 30841 - 30831 - 30762 - 30759 - 31071 - 31072

  32166 - 30758 - 34188 - 31086 - 31193 - 32180 - 30755 - 30754

  32357 - 32354 - 32329 - 30180 - 30181 - 30183 - 30185 - 32174

  32372 - 32371 - 32326 - 31070 - 30757 - 32190 - 32191 - 32388

  35901 - 32328 - 35900 - 35894 - 36191 - 36175 - 32370 - 32365

  31066 - 31065 - 31059 - 31105 - 30131 - 30129 - 30690 - 25435

  31078 - 31218 - 31077 - 31076 - 31217 - 31206 - 31069 - 31068

  32096 - 32324 - 32322 - 31075 - 36197 - 36195 - 36194 - 31219

  32333 - 32351 - 32347 - 32108 - 32325 - 32199 - 32204 - 32102

  32233 - 32230 - 32147 - 32146 - 31082 - 31079 - 31005 - 31001

  30767 - 30985 - 30112 - 32164 - 30132 - 30815 - 30763 - 32320

  30938 - 30332 - 29632 - 32088 - 32091 - 32090 - 32059 - 32060

  30649 - 30607 - 30553 - 30996 - 30937 - 30943 - 30953 - 30942

  30667 - 29546 - 29589 - 30823 - 30163 - 30152 - 30137 - 30135

  30173 - 30170 - 30166 - 30178 - 30179 - 30822 - 31231 - 31256
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  30992 - 31085 - 30453 - 30685 - 30427 - 30194 - 30195 - 30177
  32103 - 32334 - 32331 - 32330 - 30814 - 30683 - 30684 - 30967
  31531 - 30988 - 30753 - 30113 - 30829 - 30990 - 31285 - 30764
  31111 - 31110 - 31112 - 31113 - 31115 - 31116 - 31118 - 31132
  32189 - 32144 - 32126 - 31370 - 32344 - 32224 - 31109 - 31108
  30945 - 30954 - 30811 - 31232 - 31254 - 31259 - 31205 - 32145
  30816 - 30818 - 29588 - 29579 - 29965 - 30950 - 29601 - 30952
  29687 - 29600 - 29678 - 29677 - 29673 - 29672 - 30866 - 30946
  31541 - 30614 - 30617 - 30618 - 30620 - 30622 - 30936 - 29669
  31618 - 31612 - 31611 - 31605 - 31586 - 31503 - 31718 - 28975
  31595 - 31606 - 31607 - 31608 - 31574 - 32068 - 31417 - 29640
  31406 - 31405 - 31410 - 32058 - 32061 - 31416 - 31592 - 31593
  31493 - 29173 - 31532 - 31569 - 31571 - 31804 - 31781 - 31766
  29711 - 36155 - 32030 - 32029 - 32026 - 31989 - 31946 - 32062
  31469 - 31609 - 30626 - 30623 - 30727 - 30728 - 30734 - 30737
  31257 - 30481 - 31545 - 31542 - 31553 - 31555 - 31521 - 31520
  31381 - 31385 - 31386 - 31221 - 31165 - 31148 - 30482 - 31258
  32065 - 31833 - 31866 - 31871 - 32037 - 31352 - 31364 - 31388
  31400 - 31398 - 31181 - 31167 - 31166 - 30462 - 31815 - 31824
  30646 - 30654 - 30655 - 30658 - 30657 - 30659 - 31404 - 31403
  31452 - 30499 - 30572 - 30610 - 30602 - 30611 - 30639 - 30645
        33909 - 30744 - 32066 - 31494 - 31465 - 31462 - 31461 - 31455

الكل على الرمز 75

انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "زاوية القواسم"

إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد افرج،
جماعة  زاوية القواسم

  22322 - 22609 - 22764 - 22319 - 22286 - 23412 - 22869 - 23416
  23821 - 23618 - 22346 - 22332 - 22219 - 23597 - 22990 - 23680
  22498 - 22610 - 22348 - 23944 - 23408 - 22340 - 22806 - 23729
  22696 - 22499 - 23923 - 22349 - 22665 - 22233 - 22275 - 23835
  22652 - 22329 - 22873 - 23833 - 23655 - 23831 - 22450 - 22501
  22505 - 23274 - 23372 - 23801 - 22732 - 23478 - 23477 - 22840

        23330
الكل على الرمز 75

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة 

"سي احساين بن عبد الرحمان"
إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد حمدان،

جماعة  سي احساين بن عبد الرحمان

  38248 - 38249 - 40636 - 40584 - 40451 - 40545 - 38445 - 38256
  39302 - 38088 - 38024 - 38255 - 38253 - 38245 - 38241 - 38235
  38903 - 39299 - 39359 - 39300 - 38909 - 39354 - 39353 - 39007
  38451 - 38193 - 39358 - 39310 - 38613 - 38481 - 38937 - 38384

  38085 - 38208 - 38083 - 38080 - 38081 - 38068 - 38209 - 38426

  38082 - 38192 - 38109 - 38107 - 38100 - 38095 - 38094 - 38087

  38428 - 38427 - 38420 - 38425 - 38435 - 38436 - 38437 - 38476

  38615 - 38174 - 38536 - 38432 - 38433 - 38417 - 38416 - 38419

  38052 - 38038 - 38026 - 38519 - 38512 - 38508 - 38396 - 38423

  40565 - 38183 - 38399 - 38485 - 38489 - 38499 - 38501 - 38500

  38157 - 38154 - 38125 - 38120 - 38074 - 38505 - 38185 - 38184

  38456 - 38457 - 38463 - 38424 - 38470 - 38400 - 38194 - 38158

  38443 - 38444 - 38447 - 38448 - 38452 - 38453 - 38455 - 40555

  38442 - 38421 - 38393 - 38404 - 38406 - 38405 - 38412 - 38066

  40625 - 40678 - 40656 - 40652 - 40672 - 40679 - 40323 - 40302

  40529 - 40371 - 40682 - 40655 - 40537 - 40606 - 40535 - 40287

  40579 - 40527 - 40295 - 38134 - 38070 - 38172 - 40544 - 40666

  38161 - 40321 - 40294 - 40290 - 40367 - 40574 - 40593 - 40282

  38160 - 38155 - 38153 - 38152 - 38150 - 38147 - 38145 - 38162

  40613 - 38132 - 38133 - 38035 - 38045 - 38054 - 40547 - 40308

  40596 - 40292 - 40599 - 40595 - 40305 - 40351 - 38138 - 38135

 38025 - 38252 - 40566 - 40874 - 40873 - 38061 - 40575 - 40578

 -  40614  -  40630  -  40623  -  40611  -  38023  -  38022  -  38020  -

  38137 - 38139 - 38149 - 40569 - 38009 - 40628 - 38062 - 38188

  38170 - 38171 - 38163 - 38032 - 40619 - 38110 - 38118 - 38129

        38173 - 38058 - 38059 - 38352 - 38237 - 38231 - 38205 - 38159

الكل على الرمز 75

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

    امبارك السوسي

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1822 - 76

اسم امللك : "اعدادية عبد الكرمي اخلطابي عزفة" 

احملل  الفنيدق،  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو عزفة.

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 32 آر 32  س .

نوعـه : إعدادية عبد الكرمي اخلطابي عزفة. 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 12900 - 19 ؛ 

شرقا  :   الرسم العقاري رقم 26923 - 76 والرسم العقاري رقم 15584 - 76؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 17610 - 19  ؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق.

                            عبد العزيز عاكف.
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محافظة وجدة - اجناد

إعالن جديد بانتهاء التحديد  

مطلب رقم  1360 - 77

اجلزء األول :

اسم امللك : "اجملاغلة"

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة إسلي القروية  دوار أوالد بنسليمان،

طالبو التحفيظ : بكبك عبد الرحمان بن لوكيلي ومن معه. 

وقع حتديده التكميلي بتاريخ 02 ابريل 2012

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتارات 21 آرا 26 سنتيارا.

اجلزء الثاني :

اسم امللك : "شعبة اجملاغلة"

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة إسلي القروية  دوار أوالد بنسليمان،

طالبو التحفيظ : بكبك عبد الرحمان بن لوكيلي ومن معه.

 وقع حتديده بتاريخ : 19 اكتوبر 2011 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 20 هكتارات 45 آرا 96 سنتيارا.

إن هذا اإلعالن يبطل جزئيا اإلعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة 

الرسمية عدد 724 بتاريخ 14 نوفمبر 2012 .

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد  : 

كمال عونة    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4355 - 79

اسم امللك : ميينة.

موقعه : إقليم و دائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو " مزارع املظافرة ".

تاريخ حتديده : 11 أكتوبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 47 س.

نوعه :  أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : حسن شهبون؛

شرقا : مشروع زنقة؛

جنوبا : مشروع زنقة؛

غربا : الرسم العقاري رقم 6230 - 79.

طالبة التحفيظ : السيدة ميينة جميل بنت محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف.

                                                          ادريس املصلح. 

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1309 - 81
اسم امللك : "مدرسة زكرطا".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.
وقع حتديده في : 18 - 04 - 2019.

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية وبئر وخزان ماء. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 17 آر 44 س.

اجملاورون : 
شماال : الطريق العمومية؛

شرقا : زكارطي حمو؛
جنوبا : زكارطي حمو ؛

غربا : زكارطي حمو.
امللك  عن  نيابة  باخلميسات  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

اخلاص للدولة.

مطلب رقم 1394 - 81
اسم امللك : "عكي".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السالم1.
وقع حتديده في : 06 - 05 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني وملحقة. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 س.

اجملاورون : 
شماال : لكبير همامش؛

شرقا : العسري زملاط؛ مبارك احدادي؛
جنوبا : احملجوب حدو؛
غربا : طريق عمومية.

طالبو التحفيظ : نور الدين عكي بن يشي ومن معه.

مطلب رقم 1400 - 81
اسم امللك : "فدان حلرش".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.
وقع حتديده في : 13 - 05 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 79 آر 06 س.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 20509 - 16؛ مطلب التحفيظ رقم 9272 - 16؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 9272 - 16؛ مطلب التحفيظ رقم 19985 - ر؛
جنوبا : الطريق العمومية؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 9272 - 16.
طالبو التحفيظ : عزالدين بنيس بن سعيد ومن معه.

مطلب رقم 4753 - 81
اسم امللك : "فدان ولد يامنة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.
وقع حتديده في : 25 - 07 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 79 آر 33 س.

اجملاورون : 

شماال : ابعيز بوعياد؛

شرقا : ابعيز بوعياد؛

جنوبا : ابعيز بن ابعيز ؛

غربا : الطريق العمومية من ورائها الشعبة.

طالب التحفيظ : عبد االله جدو بن ميلود.

مطلب رقم 10939 - 16

اسم امللك : " حمرة الراس منصبة الغول".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.

وقع حتديده في : 07 - 07 - 2000.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 19 آر 40 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية؛

شرقا : الزياني محمد؛

جنوبا : حمامصي حمادي واعبيرو حسن، الرسم العقاري رقم 1653 - 16؛

غربا : بنسعد، اعبيرو محمد، اعبيرو سيدي محمد، اعبيرو احمد؛

طالبو التحفيظ : وسطي حمادة بن سعيدي ومن معه.

مطلب رقم 18853 - 16

اسم امللك : " راس ريبعة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوبكر اوعيسى.

وقع حتديده في : 10 - 11 - 2006.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 04 آر 50 س.

اجملاورون : 

شماال : زهرة كرمي؛ مطلب التحفيظ رقم 24519 - 16؛

شرقا : حادة بنت محمد؛ الطريق العمومية؛ فجري العربي؛

جنوبا : الشعبة؛ الطريق العمومية من ورائها هموشة بكاري؛

غربا : هموشة بكاري؛ الطريق العمومية.

طالبة التحفيظ : بكاري حليمة بنت حلسن.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

زكرياء الدغمي     

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 1991 - 82 

اسم امللك : "احنونو" ؛

موقعه : إقليم إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الغربية قيادة 

وجماعة حد بوموسى احملل املدعو "دوار أوالد زاير".

وقع حتديده في : 10 - 10 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 آر 94  سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبها بناية ذات سفلي وسور 

وبئر وخزان للماء .

اجملاورون  : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : محمد مورثقي ؛     

جنوبا : محمد بن احلاج بوزكري؛

غربا : احلاج املعطي املباركي.  

طالب التحفيظ : محمد احنونو بن عبد اهلل.

مطلب رقم 2030 - 82 

اسم امللك : "ظهر العراس" ؛

الشرقية  بني موسى  دائرة  بن صالح  الفقيه  إقليم  إقليم   : موقعه 

قيادة وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام ".

وقع حتديده في : 07 - 10 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 06 آر 58  سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15026 - 68، حميد بناني؛ الرسم العقاري 

عدد 14416 - 68، الرسم العقاري عدد 18474 - 68؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 18474 - 68؛ الرسم العقاري عدد 17503 - 10 ؛

جنوبا : عبد العزيز حمداوي؛ الرسم العقاري عدد 17503 - 10؛

غربا : الرسم العقارعدد 17503 - 10.

طالب التحفيظ : محمد ذهبي بن نور الدين.

مطلب رقم 8627 - 68 

اسم امللك : "ملك صدقي" ؛

الشرقية  بني موسى  دائرة  بن صالح  الفقيه  إقليم  إقليم   : موقعه 

قيادة وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام ".

وقع حتديده في : 16 - 12 - 2014

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 89 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : تعاونية احلليب  ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8181 - 68 ؛     

جنوبا : حمادي مشيدة؛

غربا : طريق.  

طالب التحفيظ : محمد صدقي بن الكبير.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة 

كرمي ناجيم   


