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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(
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: احلراق. 
نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر الزياتن.
مساحته: 81س02آر تـقـريـبـا.

حدوده: 
شماال: ملك الغير ؛
شرقا: محمد بوبا ؛

جنوبا: الطريق ؛
غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.
أصل امللك: 

1 -نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ابريل 2007،
2 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 2019، 

3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 مارس2006، 
4 -رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2006،
5 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 09 يناير 2020،ـ 

6 - نسخة رسم موجب احصاء 
على   2020 ابريل   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28073 - 06 
تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: محمد احلراق. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: احلراق. 
نوعه: أرض رعارية ؛

موقعه: طنجة مدشر عزيب احلاج قدور.
مساحته: 00س91آر تـقـريـبـا.

حدوده: 
شماال: العلمي الورادي ؛

شرقا: عبد السالم العمراني ؛
جنوبا: ممر عرضه مترين ؛

غربا: زنقة عمومية ؛
احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 
1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019، 

2 - شهادة ادارية مؤرخة في 27 نوفمبر 2019. 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 13 ابريل على الساعة : 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 28074 - 06 
تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ: 
1 - سلوى بن بوبكر بنسبة 1/3 من حق الرقبة ،
2 - سعد بن بوبكر بنسبة 1/3 من حق الرقبة ،

محافظة وجدة

مطلب رقم 26868 - 02
تاريخ االيداع : 24 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ السيدين: 
-عبد القادر اليماني بن الكبير؛

- احلسان اليامني بن الكبير؛
بنسبة متساوية بينهما.

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

نوعه : أرض فالحية بورية.
موقعه: عمالة وجدة-أجناد، جماعة أهل أجناد القروية، دوار أوالد الناصر.

مساحته : 01 هـ 08 آر 32 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : حساني يوسف؛
شرقا: مطلبي التحفيظ رقم 22560/02 و24014/02؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛
غربا: طريق عمومية، مطلب التحفيظ رقم 2522/77، احلرمي السهلي.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك :

1 - موجب ملكية عدلي عدد 170 صحيفة 209 كناش رقم 159 بتاريخ 
االبتدائية  للمحكمة  التابع  األسرة  قضاء  )قسم   2019 فبراير    13

بوجدة(.
على   2020 أبريل   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا .
            احملافظ على األمالك العقارية بوجدة بالنيابة

       سعيد مغار

محافظة طنجة

مطلب رقم 28072 - 06 
تاريخ اإليداع: 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: احمد بن عبد اهلل احلراق. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .
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3 - محمد امني بن بوبكر بنسبة 1/3 من حق الرقبة،

4 - رحمة بنت التهامي لقراري بصفتها منتفعة.. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فيال الوزاني. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة حي هرنان كورطيس.

مساحته: 24س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 1962/ط ؛

شرقا: بناء في ملك الغير ؛

جنوبا: زنقة ؛

غربا: زنقة ؛

احلقوق العينية: حق االنتفاع و التصرف لفائدة رحمة لقراري.

أصل امللك: 

 08 في  مؤرخ  مخارجة  رسم  آخرها  عدلية  رسو  لعدة  ملتصق   -  1

اكتوبر 1945

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يناير 2018، ،

3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2009، 

4 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 مايو 2003، 

5 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 مايو 2003. 

على   2020 ابريل   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28075 - 06 

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: مصطفى بن عبد السالم املسياح. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املسياح. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر عزيب احلاج قدور.

مساحته: 80س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: آعليلوش عبد القادر ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 133903 - 06 ؛

غربا: اعليلوش عبد القادر ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ماي 2010، 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 سبتمبر 2009، 

3 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 01 سبتمبر 2009، 

4 - نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 مارس 2000، 

على   2020 ابريل   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28076 - 06 

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: نور الدين بن محمد اخلريبي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اخلريبي. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية.

مساحته: 75س11آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 81926 - 06 ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2001،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يناير 2001، 

3 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 1995،

4 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2003،

5 - نسخة رسم هبة عدلي مؤرخ في 11 يونيو 1996،

6 - نسخة رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 1 

على   2020 ابريل   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28077 - 06 

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: فاطمو كرطيط. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: كرطيط 1. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني.

مساحته: 50س04آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: خديجة بنعلي ؛

جنوبا: ورثة بنعلي ؛

غربا: ورثة بنعلي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 مارس 2014،

2 - نسخة رسم موجب اراثة عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر 2008،

3 -نسخة رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 2008،

4 - نسخة رسم وكالة عامة عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2009،
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5 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يناير 1977،

6 - نسخة رسم شراء 

على   2020 ابريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28078 - 06 

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: فاطمة كرطيط. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: كرطيط 2. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني.

مساحته: 00س04آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ورثة الغزواني ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: مليكة العمش ؛

غربا: ورثة بنعلي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2013،

2 - نسخة رسم موجب اراثة عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر 2008،

3 -نسخة رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 2008،

4 - نسخة رسم وكالة عامة عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2009،

5 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يناير 1977، 

6 - نسخة رسم 

على   2020 ابريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28079 - 06 

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: عبد السالم حماد بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: رميل حماد. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر بني سعيد بوعمار.

مساحته: 55س02آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق، ملك الغير ؛

شرقا: داود نبيلة ؛

جنوبا: الطريق العمومية ؛

غربا: الطريق العمومية ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 -رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 18 يوليوز 2018،

2 - رسم ضم مساحة عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2016،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 2016، 

4 - رسم ةشراء عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 2016،

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 2016،

6 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 2016، 

على   2020 ابريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28080 - 06 

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: سهيل عبو بن عبد السالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: سهيل. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر عني العسل.

مساحته: 79س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: طريق عمومي ؛

جنوبا: محمد احلويطي ؛

غربا: خليل العميري ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 6 اكتوبر 2018،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يوليوز2018،

3 - نسخة طبق االصل لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 15 مارس2018، 

4 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2017، 

5 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2005، 

6 - نسخة امضاء بيع صدقة عدلي 

على   2020 ابريل   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28081 - 06 

تاريخ اإليداع: 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: عبد احلق لكزولي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الفردوس. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر بوخالف.
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مساحته: 01س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: حسناء التايدي ؛

جنوبا: محمد العراج ؛

غربا: اسماء التايدي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2019،

2 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2011، 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 فبراير 1974،

4 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 1973. 

على   2020 ابريل   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عسر صباحا.

    احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

      محمد الزخوني

محافظة اجلديدة 

مطلب رقم 133108 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عبد الرحيم احميمصة بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الضاية 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الضاية 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و محل جتاري و مكتب و ساحة فارغة.

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

مساحته : 09 آ 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوحية حميد.

شرقا : ضحاك نور الدين. 

جنوبا : الطريق. 

غربا : املمر.

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1441 األول  ربيع   10 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

موافق)08/11/2019(.

على   2020 أبريل   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133109 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : زايد زاهير بن مبارك.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بلفريخ 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زايد 2 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 11 آ 27 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 93357 - 08 .

شرقا : ورثة عبد اهلل شنافة. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 93357 - 08 . 

غربا : عبد الواحد شنافة.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 شوال 1440 موافق)27/06/2019(.

موافق  1440 قعدة  ذي   29 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

.)2019 - 08 - 01(

على   2020 أبريل   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 133110 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : زايد زاهير بن مبارك.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بلفريخ 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زايد 1 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 09 آ 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوشعيب زدوغي و رسم عقاري عدد 93375 - 08 .

شرقا : عبد الرحيم شنافة و رسم عقاري عدد 93375 - 08 . 

جنوبا : رشاد املصطفى. 

غربا : رسم عقاري عدد 116687 - 08 و رسم عقاري عدد 117466 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 شوال 1440 موافق)27/06/2019(.

موافق  1440 قعدة  ذي   29 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

.)2019 - 08 - 01(

على   2020 أبريل   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 133111 - 08 

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020 

طالبو التحفيظ :

1 -رشيدة قمري بنت محمد، كافة حق الرقبة.

2 - عبد الكرمي قمري بن محمد، بنسبة ½ من حق االنتفاع.
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3 - نعيمة قمري بنت محمد، بنسبة ½ من حق االنتفاع.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشمعة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الشمعة 

نوعه : دار متكونة من سفلي و طابقني و سطح.

موقعه : اجلديدة، 22 زنقة ابجاية.

مساحته : 33 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة.

شرقا : رسم عقاري عدد 66291 - 08 . 

جنوبا : ورثة بولنوار بوشعيب. 

غربا : زنقة ابجاية.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - نظير ملكية عدلي مؤرخ في 07 شعبان 1436 موافق)26/05/2015(.

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 25 ذي احلجة 1436 موافق)09/10/2015(.

3 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 13 صفر 1437 موافق)25/11/2015(.

 1435 األولى  جمادى   09 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -  4

موافق)11/03/2014(.

على   2020 أبريل   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133112 - 08 

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : املهدي زينون محمد بن بوشعيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان بن عامر 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املشرف 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 45 آ و 38 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : صفياطي العياشي.

شرقا : بوشعيب تومي. 

جنوبا : ورثة ميلودية بنت جامع. 

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 ذو القعدة 1439 موافق

.)2018 - 08 - 06(

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 صفر 1441 موافق)02/10/2019(.

 1440 محرم   29 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم  من  نسخة   -  3

موافق)09/10/2018(.

4 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 29 محرم 1440 موافق)09/10/2018(.

على   2020 أبريل   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 133113 - 08 

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : قاسم مرسي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دحمان الكابران 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دحمان الكابران 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 23 آ و 61 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : خديجة موراد.

شرقا : خديجة موراد. 

جنوبا : طريق عمومية مارة. 

غربا : طريق عمومية مارة.

احلقوق العينيــة : خط كهربائي.

أصل امللك:

 1441 االخرة  جمادى   05 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

موافق)31/01/2020(.

 1441 االخرة  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

موافق)14/02/2020(.

على   2020 أبريل   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 133114 - 08 

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : سعيد كونني بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض النخلة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البركة 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار املهارزة.

مساحته : 30 آ و 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زهرة الزردي.

شرقا : طريق عمومي عرضه 08 أمتار. 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 03 أمتار. 

غربا : مرمي الزردي.

احلقوق العينيــة : ال شيء.
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أصل امللك: 

 1440 القعدة  ذو   15 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  1

موافق)18/07/2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ربيع األول 1441 موافق)02/11/2019(.

على   2020 أبريل   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 133115 - 08 

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020 

طالبا التحفيظ :

1 -سعيدة الزكراوي بنت الزياني.

2 -محمد النشاشي بن عبد القادر، مناصفة بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الكرمة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الكرمة 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى متكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار النجوم.

مساحته : 10 آ و 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 71121 - 08 .

شرقا : لغضيف جناة. 

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

غربا : شادي اجلياللي و خالل الشعيبية.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

 1435 الثانية  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

موافق)04/04/2014(.

على   2020 أبريل   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 133117 - 08 

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : نبيلة قروان بنت حميد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد كلثوم 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد كلثوم 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار أوالد سيدي فارس.

مساحته : 13 آ و 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلموضة رضوان.

شرقا : غماش مصطفى. 

جنوبا : ورثة احلموضة محمد. 

غربا : الطريق.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 شعبان 1435 موافق)20/06/2014(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 رمضان 1440 موافق)14/05/2019(.

على   2020 أبريل   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 133118 - 08 

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : العربي سهاد بن العياشي.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض حمري 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض حمري

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 48 آ و 79 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد احلكيم سهاد.

شرقا : مطلب عدد 104531 - 08 . 

جنوبا : ورثة بدر مصطفى. 

غربا : رسم عقاري عدد 145685 - 08 و رسم عقاري عدد 106759 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1389 القعدة  ذي   06 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  امللك:  أصل 

موافق)14/01/1970(.

على   2020 أبريل   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 133277 - 08 

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : حميد الهاللي بن ابراهيم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد أرض لكراكر الطالب 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد أرض لكراكر الطالب

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 01 هـ 41 آ و 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد زينان بن اجلياللي.

شرقا : ورثة اجلياللي، املصطفى الززياني و محمد بن شريفة. 

جنوبا : الطريق. 

غربا : الطريق، املصطفى الززياني و محمد بن شريفة.

احلقوق العينيــة : الشيء.
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أصل امللك:

موافق   1441 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

.)09/01/2020(

 1439 القعدة  ذي   04 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  عقد   -  2

موافق)18/07/2018(.

على   2020 أبريل   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض احلطة"

مطلب عدد 66245 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4187 املؤرخة في 27/01/1993

و اعالن عن انتهاء التحديد في اجلريدة الرسمية 

عدد 584 املؤرخة في 10/03/2010.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 08/01/2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو "أرض احلطة" موضوع مطلب عدد 66245 - 08 ، الكائن 

بجماعة أوالد بوعزيز اجلنوبية دوار املهيزالت، تتابع من االن فصاعدا في 

اسم طالب التحفيظ األصلي عبد اهلل مفتوح بن احمد، و ملساحة 

تبلغ 04 هكتارات 25 ارا و 30 سنتيارا بدال عن املساحة املصرح بها و 

هي 03 هكتارات و 70 ارا .

و ذلك بناء على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا رسم ملكية 

عدلي مؤرخ في 07 ربيع الثاني 1441 موافق)04/12/2019(.

   احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

املعطي زديد      

 

محافظة أكادير

مطلب رقم 43747 - 09 

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ: حسن أموس بن سعيد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أموس ".

نوعه : أرض عارية ؛

الدراركة، عمالة أكادير  : دوار تكاديرت نعبادو، جماعة وقيادة  موقعه 

إداوتنان.

مساحته : 71 سنتيار .

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : وانعم احمد ؛

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : مصطفى بكار في البعض وأومالك احمد في البعض اآلخر .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – محرر عقد بيع تابث التاريخ مؤرخ في 16/05/2013 .

2 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 10/03/2008 .

مطلب رقم 43748 - 09 

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : سعيدة رفيق بنت حلسن . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سعيدة رفيق ".

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخرين علويني .

موقعه : دوار اكيدار، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 80 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : ابراهيم بن احمد ؛

جنوبا : ابراهيم بن احمد؛ 

غربا : صادق مامون .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 02/08/1995.

مطلب رقم 43749 - 09 

تاريخ اإليداع: 15 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : يعقوب العمراني بن الطاهر .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يعقوب".

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخرين علويني؛

موقعه : حي احلاجب تيكوين، اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة أكادير 

إداوتنان.

مساحته : 60 سنتيار ا.

حدوده : 

شماال : السعدية حفيظي ؛ 

شرقا : احلاجة لطيفة ؛

جنوبا : محمد حفيظي ؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 26/07/2005؛

2 – نسخة طبق األصل من عقد بيع عرفي مؤرخ في 05/01/2001.

مطلب رقم 43750 - 09 

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : عمر آيت ادوش. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عمر ".

نوعه : أرض عارية .
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موقعه : حي أغروض بنسركاو، اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة أكادير 

إداوتنان.

مساحته : 01 آرا 30 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 47681 - 09 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 35455 - 09 ؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : بوكري ايجة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 28/06/2010؛

2 – شهادة اإلذن اإلداري مؤرخ في 04/05/2015؛

3 – نسخة طبق األصل من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20/02/2018؛

4 – نسخة طبق األصل من رسم إر اثة مؤرخ في 26/08/2019 . 

5 – نسخة طبق األصل من عقد قسمة عرفي مؤرخ في 30/12/1991 .

6 – عقد وكالة عرفي مؤرخ في 02/05/2019 .

7 - نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفي مؤرخ في 17 - 09 /1991 

مطلب رقم 43751 - 09 

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : علي آيت ادوش. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك علي ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : حي أغروض بنسركاو، اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة أكادير 

إداوتنان.

مساحته :96 سنتيارا.

حدوده : 

شماال : عمر آيت ادوش؛ 

شرقا : ممر؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : بوكري ايجة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 02/05/2011؛

2 – شهادة اإلذن اإلداري مؤرخ في 04/05/2015؛

3 – نسخة طبق األصل من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20/02/2018؛

4 – نسخة طبق األصل من رسم إر اثة مؤرخ في 26/08/2019 . 

5 – نسخة طبق األصل من عقد قسمة عرفي مؤرخ في 30/12/1991 .

6 – عقد وكالة عرفي مؤرخ في 02/05/2019 .

7 - نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفي مؤرخ في 17 - 09 - 1991 

مطلب رقم 43752 - 09 

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : محمد اضراوي بن محمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك أضراوي ".

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخرين علويني .

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

مساحته : 01 آرا 60 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : سي محمد بن سعيد؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : البائع؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 03 - 09 /1977؛

2 – نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 08/02/2011.

مطلب رقم 43753 - 09 

تاريخ اإليداع: 19 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : عثمان اوجدي بن محمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عثمان ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 63 آرا 37 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : ورثة ازوهري محمد؛ 

شرقا : ايت بال؛

جنوبا : احلاج محفوظ؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم شراء عدلي مؤرخ في 07/11/2018؛

2 – رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25/04/2018؛

3 – رسم وكالة عدلي مؤرخ في 03/06/2015؛

 

مطلب رقم 43754 - 09 

تاريخ اإليداع: 19 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : ايت بلحاج احمد بن عدي . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار ايت احلاج".

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخرين علويني .

أكادير  احلضرية ألكادير، عمالة  اجلماعة  أضرضور،  إغيل  :حي  موقعه 

إداوتنان.

مساحته : 70 سنتيارا .
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حدوده : 

شماال : عضوز مبارك؛ 

شرقا : ايت بلحاج احمد؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : بوحسني محمد .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 19/07/2001؛

2 – شهادة اإلذن اإلداري مؤرخة في 12/02/2020؛

3 – نسخة من عقد وكالة عرفي مؤرخ في 19/03/2019.

مطلب رقم 43755 - 09 

تاريخ اإليداع: 24 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : بوباز ابراهيم بن احلسني . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بوباز ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : دوار برج الضو، جماعة وقيادة التامري، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 02 آرا 80 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : جيو محمد؛ 

شرقا : جيو عائشة؛

جنوبا : ادو ريش؛ 

غربا : عبد اهلل ازضوض .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/10/2017؛

2 – شهادة إدارية مؤرخة في 16/11/2011؛

3 – رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/12/2011؛

4 - نسخة من عقد هبة عرفي مؤرخ في 28/11/2011؛

5 – عقد تسليم عرفي مؤرخ في 07/03/2005؛

6 – نسخة عقد تسليم مؤرخ في 13/12/2004؛

7 - نسخة عقد إبراء مؤرخ في 30/03/2004؛

8 – وكالة عرفية مؤرخة في 14/10/2019.

    احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

             محمد أغوش

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51538 - 10 

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : السيد ة بهيجة صبري بنت املامون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بهيجة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بهيجة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو بولكرون. 

مساحته : 61 س تقريبا. 

حدوده

 شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 33713 / 10 

جنوبا: الهوش عبد الرحمان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

لـ املوافق   1980 19ابريل  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

3 جمادى اآلخرة 1400

لـ املوافق   2012 13أغسطس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

24 رمضان 1433 

3 -شهادة إدارية عدد 47 بتاريخ 11فبراير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24ابريل 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 51539 - 10 

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف دهيبي بن عمر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلير1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير1". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو امي نتفرست اكيك. 

مساحته : 25آ 54 س تقريبا. 

حدوده

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

شرقا: طالب التحفيظ

جنوبا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا: فكري بناصر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ املوافق   1980 17فبراير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

30 ربيع األول 1400 

لـ املوافق   1981 يناير   4 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

27 صفر 1401 

املوافق  بتاريخ 13نونبر 2015  3 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع 

لـ1 صفر 1437

لـ املوافق   2016 20يونيو  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   4

14 رمضان 1437 . 

مصححة  وكالة  موضوعه  عرفي  لعقد  األصل  طبق  نسحة   -  5

االمضاء بتاريخ 21 مايو 2015
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6 - شهادة إدارية عدد 08 بتاريخ 29 مارس 2017 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51540 - 10 

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف دهيبي بن عمر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلير2".

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

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو امي نتفرست اكيك. 

مساحته : 25 آ 1 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: حمو اوميمون 

شرقا : موحى اعال 

جنوبا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا: طالب التحفيظ

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   1986 31أكتوبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

لـ26 صفر 1407 

املوافق  2015 16نونبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

 لـ4 صفر 1437 

املوافق   2016 19يناير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3

لـ8 ربيع الثاني 1437

املوافق  2016 أغسطس   2 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

 لـ28 شوال 1437

5 - شهادة إدارية عدد 09 بتاريخ 29مارس 2017 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51541 - 10 

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 -السيد حميد محمد بن حمادي بنسبة 01/2. 

2 - السيدة حميد مرمي بنت محمد بنسبة 01/2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرمية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرمية". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الكبير 1 البقعة رقم 37.

مساحته : 02 آ 44 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: الرسم العقاري رقم 65640 / 10 

شرقا: سميح فؤاد ومن معه 
جنوبا: الرسم العقاري رقم 76241 / 10 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
لـ املوافق   1977 يناير   20 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   1

10 رجب 1414
2 - نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 26أكتوبر 1977 

املوافق لـ12 ذو القعدة 1397 
لـ املوافق   2002 3 سبتمبر  بتاريخ  وكالة  رسم عدلي موضوعه   -  3

28 جمادى اآلخرة 1423 
4 -عقد موثق موضوعه بيع بتاريخ 10 ديسمبر 2019 

5 -شهادة إدارية عدد 13 بتاريخ 20يناير 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28ابريل 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51542 - 10 
تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان برهمان بن احملجوب. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "برهمالن".

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

موقعه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة اوالد سعيد 
الواد احملل املدعو بومسري. 

مساحته : 03 هـ تقريبا. 
حدوده 

شماال: الرسم العقاري رقم 55709 / 10 
شرقا : الرسم العقاري رقم 55710 / و راوي البشير 

جنوبا : عبد النبي العمراوي و بوصيري محمد وبوعبيد 
غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك

لـ املوافق   2006 يناير   17 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1
16 ذو احلجة 1426

2 -شهادة إدارية عدد 08 بتاريخ 11فبراير 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28ابريل 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اوربيع أوالد عياد" 
ذي مطلب التحفيظ عدد 45062 - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 729 
املؤرخة في 19 ديسمبر 2012

مسطرة  فإن   2020 يناير   29 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
التحفيظ  مطلب  موضوع  عياد"  أوالد  اوربيع  املدعو"  امللك  حتفيظ 
" حي سيدي  املدعو  احملل  بني مالل  مبدينة  الكائن   10  -  45062 عدد 
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اوربيع" تتابع مسطرة حتفيظه من االن فصاعدا في اسم  بوسلهام 
املودعة  الرسوم  نفس  على  بناء  ودلك  محماد  بن  روكي  عمر  السيد 

سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املدكور وكدا :
-حكم ابتدائي عدد 33/15 الصادربتاريخ 12 أكتوبر 2015

-قرار استئنافي عدد 31 صادر بتاريخ 02 مارس 2017
-شهادة بعدم النقض بتاريخ 28 يناير 2019

-شهادة ضبطية تفيد التبليغ بتاريخ 04 ديسمبر 2018
-رسم شراء عدلي بتاريخ 26 مارس 1978

-شهادة إدارية عدد 220 بتاريخ.22 ابريل 2013.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فجري" 
ذي مطلب التحفيظ عدد 47966 - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 872 
املؤرخة في 16 سبتمبر 2015 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 10 فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو" فجري" موضوع مطلب التحفيظ عدد 47966 - 10 الكائن 
مبدينة بني مالل احملل املدعو " شارع املتنبي احلي احلسني" تتابع مسطرة 
وحسب  شياعا  ت  والسيدا  السادة  اسم  في  فصاعدا  االن  من  حتفيظه 

النسب التالية:
1 -زهرة مجيدي بنت التهامي بنسبة 15/120

2 - ملياء فجري بنت احمد بنسبة 17/120
3 -محمد فجري بن احمد بنسبة 34/120

4 -احلسن اقلي بن إبراهيم بنسبة 54/120
ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املدكور وكدا:
-رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يوليو 2017 املوافق ل 10 شوال 1438.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2003 املوافق ل 22 جمادى األولى 1424،
28 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  لنسخة  األصل  طبق  -صورة 

 ديسمبر 1999 املوافق ل 19 رمضان 1420،
- صورة طبق األصل لنسخة من رسم إحصاء تركة عدلي مؤرخ في 

28 مارس 1992 املوافق ل 23 رمضان 1412،-
-حكم ابتدائي عدد 33/17 بتاريخ 13 نوفمبر 2017،

-شهادة بعدم التعرض واالستئناف بتاريخ 10 أكتوبر 2019،
-شهادة ضبطية بتاريخ 10 أكتوبر 2019 ،

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اخلير" 
ذي مطلب التحفيظ عدد 48359 - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 945 
املؤرخة في 28 فبراير 2017

2020 فإن مسطرة حتفيظ  يناير   22 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 
الكائن   10  - التحفيظ عدد 48359  امللك املدعو" اخلير" موضوع مطلب 
مبدينة بني مالل احملل املدعو " حي بن عدي " تتابع مسطرة حتفيظه في 
التصميم  اظهرها  التي  وباملساحة  االصليات  التحفيظ  طالبات  اسم 
العقاري وهي 01 آ 05 س عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب 

التحفيظ .
ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املدكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " كفاي" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 51083 - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1049 

املؤرخة في 06 فبراير 2019

2020 فإن مسطرة حتفيظ  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 17 فبراير 

الكائن   10  - التحفيظ عدد 51083  املدعو" كفاي" موضوع مطلب  امللك 

مبدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد عياد الكرابزية" تتابع مسطرة حتفيظه 

التصميم  اظهرها  التي  وباملساحة  األصلي  التحفيظ  طالب  اسم  في 

العقاري وهي 35 آ 91س عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء يداع مطلب 

التحفيظ. 

ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املدكور.

    احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

      الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43606 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ السادة: 

- عبد السالم بولسموم بن محمد.

- حبيبة عبادة بنت بنعيسى.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : مدينة الناظور حي أوالد بوعطية.

مساحته: 02 آر 00 س

حدوده:

شرقا: الطريق.

شرقا: معدن محمادي.

جنوبا: جبار محمد.

غربا: بغداد حسن.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06/12/2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28/08/2001.

- نسخة عدلية من لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 29/03/1985.

- نسخة عدلية من لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22/07/1958.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 17 أبريل 2020 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.
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مطلب رقم 43607 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: بناصر اليغموري بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بناصر".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار ، احملل املدعو زنقة احلسيمة 

حي املركز .

مساحته: 01 ار 16 س تقريبا.

حدوده:

شماال: زنقة .

شرقا: ورثة مسعود عالل.

جنوبا: غاي احلاج احمد و ورثة غاي موح.

غربا: ورثة احلاج عالل شوحو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 18/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 أبريل 2020 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43608 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: عبد القادر الشليوي بن التهامي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الفجر ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : مدينة الناظور ، شارع القاضي عياد .

مساحته: 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الرسم العقاري عدد 6927 - 11 .

شرقا: الطريق.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 67 - 11 .

غربا: الرسم العقاري عدد 180 - 11 .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 15/05/1989

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 24/10/1985

باللغة االسبانية مؤرخ  - صورة شمسية لعقد شراء توثيقي محرر 

في 31/12/1974.

باللغة االسبانية مؤرخ  - صورة شمسية لعقد شراء توثيقي محرر 

في 22/09/1970.

باللغة االسبانية مؤرخ  - صورة شمسية لعقد شراء توثيقي محرر 

في 20 - 11 /1968.

باللغة االسبانية مؤرخ  - صورة شمسية لعقد شراء توثيقي محرر 

في 20/10/1959.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 أبريل 2020 على الساعة 

15 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43609 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: محمد خرميش بن الطاهر.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو شارع احلسن الثاني

مساحته: 01 ار 92 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ميمون بن عمرو عبد السالم.

شرقا: عالل عمرو عبد السالم.

جنوبا: الشارع.

غربا: محمد بويلغمان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 14/12/2018.

- نسخة طبق األصل لرسم إصالح عدلي مؤرخ في 06/05/2011.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء حظ في الشياع عدلي مؤرخ في 

.18/10/2004

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 29/06/1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 أبريل 2020 على الساعة 

13 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43610 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: نعيم العرباوي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املعذار".

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

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو املعذار.

مساحته: 20 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: شعيب الداودي.

شرقا: نور الدين الوكيلي.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.
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احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 25/07/2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30/05/2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16/03/2011.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/10/2009.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 13/10/2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 أبريل 2020 على الساعة 

30:10 صباحا.

مطلب رقم 43611 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: احمد العرباوي بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية قدمية عبارة عن خربة.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو املعذر أوالد حمو.

مساحته: 01 ار 54 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عبد املالك الوكيلي.

شرقا: جتزئة بوجمعة.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/01/2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19/06/2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 أبريل 2020 على الساعة 

00:11 صباحا.

مطلب رقم 43612 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: احمد العرباوي بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية قدمية عبارة عن خربة.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو املعذر أوالد حمو.

مساحته: 01 ار 60 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: جتزئة بوجمعة.

جنوبا: كوثر احلجري.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/01/2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19/06/2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 أبريل 2020 على الساعة 

30:11 صباحا.

مطلب رقم 43613 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- مراد عزمياني بن بلعيد.

- خديجة وعلي بنت ابراهيم. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ابوعرفاتا ".

نوعه: أرض عارية .

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم.

مساحته: 48 ار 81 س تقريبا.

حدوده:

شماال: بوفصيل عبد الواحد.

شرقا: بوفصيل عبد الواحد.

جنوبا: الطريق.

غربا: مسلك عمومي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 13/07/2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 أبريل 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43614 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد العزيز لوكيلي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " لوكيلي".

نوعه: أرض عارية.

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

لعبابدة.

مساحته: 50 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محند الشايف.



عدد 1105 - 09 رجب 1441 )04 مارس 2020(1654

شرقا: محمد البوكيلي.

جنوبا: عزيز الشايف.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 15 - 11 /2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03/09/2019.

- نسخة عدلية لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 08/12/2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 أبريل 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43615 - 11 

تاريخ اإليداع: 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد السنوسي بن بنعيسى.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " السنوسي".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة احدادا ، احملل املدعو عرصة أوالد داوود.

مساحته: 75 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عبد السالم موح.

شرقا: عيسى حدو الفايدة.

جنوبا: الطريق. 

غربا: ميمونت بلوقي بنت عمرو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نظير رسم قسمة عدلي مؤرخ في 06/01/2001.

- نسخة عدلية لرسم الشراء عدلي مؤرخ في 08/10/1999.

- صورة شمسية لرسم القسمة عدلي مؤرخ في 22/12/1997.

- صورة شمسية لرسم القسمة عدلي مؤرخ في 09 أبريل 1996.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 27/03/1989.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16/08/1988.

- نسخة مطابقة للنسخة احملفوظة مبكتب التسجيل و التمبر لعقد 

بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 29 أبريل 1979

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 أبريل 2020 على الساعة 

14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43616 - 11 

تاريخ اإليداع: 19 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: احلسني قدوري بن حمو.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " القدوري ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو حي واد وزاج .

مساحته: 01 ار 22 س تقريبا.

حدوده:

شماال: صالح الدين بلفقيه.

شرقا: الشارع.

جنوبا: صالح الدين بلفقيه.

غربا: ورثة بلفقيه.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 20/01/2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/01/2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 أبريل 2020 على الساعة 

14 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43617 - 11 

تاريخ اإليداع: 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: بومدياني محمد بن أعنان.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اخلير ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب .

مساحته: 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: بنعزوز الهواري.

جنوبا: احلاج بومدين .

غربا: عزوز سعيد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة مطابقة للنسخة احملفوظة مبكتب التسجيل و التمبر لعقد 

بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 30/12/1991.

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

02/07/1991

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

14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43618 - 11 

تاريخ اإليداع: 20 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: ميمون التهاللي بن بومدين.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " التهاللي ".
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نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي .

موقعه : مدينة الناظور ، حي ترقاع.

مساحته: 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة احلاج امعنان.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة احلاج امعنان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 27 - 11 /2012.

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

30:11 بعد الزوال.

مطلب رقم 43619 - 11 

تاريخ اإليداع: 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: نور الدين وزيان بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " وزيان ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي بويزازارن .

مساحته: 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ميمون ابجيوا.

شرقا: جمال بلخروف.

جنوبا: الرسم العقاري 50970 - 11 .

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/02/2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20/09/2013.

- نسخة مطابقة للنسخة احملفوظة مبكتب التسجيل و التمبر لعقد 

بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 27/06/2007.

- نسخة مطابقة للنسخة احملفوظة مبكتب التسجيل و التمبر لعقد 

قسمة عرفي مصحح االمضاء في 02/06/2006

- نسخة عدلية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 03/07/2002.

في  مؤرخ  عدلي  االراثة  مبوجب  اشهاد  لرسم  شمسية  صورة   -

.20/06/2002

- صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2018.

- شهادة إدارية عدد 157 /06 مؤخة في 28/09/2006.

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

13 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43620 - 11 

تاريخ اإليداع: 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد اقشار بن حمو.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ضار موح عبد القادر ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانن ، احملل املدعو ضار موح عبد القادر.

مساحته: 12 ار 93 س تقريبا.

حدوده:

شماال: احلاج بنعمر وممر.

شرقا: الطريق.

جنوبا: أفلوش ميمون احمد.

غربا: احلسني ادريوش.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 - 11 /2016.

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 01/09/2000.

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

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43621 - 11 

تاريخ اإليداع: 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد املالك بوعنان بن ملنور.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو دوار اشاويان فرخانة.

مساحته: 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة محند الشاوي.

شرقا: ورثة محند الشاوي.

جنوبا: الطريق.

غربا: سيدي صالح .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 04 - 11 /2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/09/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14/03/2019.

- نسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 21/03/2016.

- نسخة عدلية من رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 17/09/2014.

- رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 18 - 11 /2017.
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- صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 28/10/2017.

- صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 08 - 11 /2017.

- شهادة إدارية عدد 20 مؤخة في 19 أبريل 2019.

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

14 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43622 - 11 

تاريخ اإليداع: 21 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: املسعودي مراد بن احمد محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مسعودي ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي تاومية.

مساحته: 02 ار 37 س تقريبا.

حدوده:

شماال: املصطفة بن احلاج.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مسعودي محمد.

غربا: ادريس بن موح عمرو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 - 11 /2008.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 24/06/2004.

- شهادة إدارية عدد 2545 مؤرخة في 19/06/2018.

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

30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 43623 - 11 

تاريخ اإليداع: 21 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: تاليتماس بنت محند توتوح.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احلالوي".

نوعه: أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة تزطوطني ، احملل املدعو دوار أوالد بنعلي.

مساحته: 15 ار 12 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة امبارك بن عبد اهلل.

جنوبا: ميمون احلالوي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 22 - 11 /2018.

- نسخة طبق األصل لعقد إشهاد بالتصرف عرفي مصحح االمضاء 

في 22/05/2014.

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

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43624 - 11 

تاريخ اإليداع: 21 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد معروف بن حلسن.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " معروف ".

نوعه: أرض عارية .

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

مساحته: 01 ار 62 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الدرقاوي ميينة ومن معها.

شرقا: زنقة.

جنوبا: كبداني محمد.

غربا: ملعلم بعديدي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 05/09/2019.

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

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43625 - 11 

تاريخ اإليداع: 21 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: فاطمة تريكة بنت الصغير.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فاطمة ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته: 01 ار 11 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ملك الغير.

شرقا: ادريس املوساوي.

جنوبا: مراد املوساوي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04/05/2018.

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 02/06/2016.
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- صورة طبق األصل لنسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في

 23 أبريل 2016.

امللكية عدلي مؤرخ في  - صورة طبق األصل لنسخة عدلية لرسم 

.25/03/2016

- صورة طبق األصل لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 01/08/2011.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 05/12/2017.

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

30:11 صباحا.

مطلب رقم 43626 - 11 

تاريخ اإليداع: 21 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد قيلولي بن امبارك.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قيلولي ".

نوعه: أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو قوير بربار.

مساحته: 26 ار 79 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: أوالد حدو.

جنوبا: قيلولي بومدين.

غربا: حسن قيلولي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 08/08/2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 - 11 /2007.

- صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 27/09/2007.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 290 مؤرخة في 02/08/2018.

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

10 :00 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "عني الذئاب"، 

 ذي مطلب التحفيظ عدد 12743 - 11 

مسطرة  فإن  مبوجبه   20/02/2020 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " عني الذئاب" ذي مطلب التحفيظ عدد 12743 - 11 

الكائن بإقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو عني الذئاب ، تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

- فطومة القلب بنت عبد اهلل بنسبة 68770/604800 سهما.

- محمد القلب بن عبد اهلل بنسبة 137540/604800 سهما.

- يحيى القلب بن عبد اهلل بنسبة 137540/604800 سهما.

- احلسن القلب بن عبد اهلل بنسبة 137540/604800 سهما.

- فاطمة اشتيوي بنت عالل بنسبة 1890/604800 سهما.

- نتاشا القلب بنت احمد بنسبة 16744/604800 سهما.

- نادية القلب بنت احمد بنسبة 16744/604800 سهما.

- لورا القلب بنت احمد بنسبة 16744/604800 سهما.

- ايزابيل القلب بنت احمد بنسبة 16744/604800 سهما.

- صوفي القلب بنت احمد بنسبة 16744/604800 سهما.

- احمد البروحي بن احمد بنسبة 9450/604800 سهما.

- نصر الدين البروحي بن احمد بنسبة 14175/604800 سهما.

- محسن البروحي بن احمد بنسبة 14175/604800 سهما.

وذلك بناء على الوثائق التالية :

- رسم فريضة مبناسخات ووصية واجبة عدلي مؤرخ في 20/02/2020 .

- رسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 09/09/2019 .

- رسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 16/07/2019 .

- رسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 16/07/1985 .

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 17/03/1957 .

- شهادة املطابقة عدد 38 مؤرخة في 21/02/2020 .

- حكم ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية بالناظور رقم 306 مؤرخ 

في 26 - 11 /2007.

 480 رقم  بالناظور  االستئناف  محكمة  عن  صادر  استئنافي  قرار   -

مؤرخ في 25 - 11 /2009.

- إشهاد بعدم النقض ، ملف عقاري عدد 2008 - 11 /393 مؤرخ في 

.16/10/2017

- إشهاد ، ملف عقاري عدد 150/97 مؤرخ في 26/08/2019.

 وكذا بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور 

اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " بادو "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 35213 - 11 ، والذي نشرت خالصته 

باجلريدة الرسمية عدد 975 بتاريخ 06/09/2017.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 10/02/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

 11  - التحفيظ عدد 35213  "بادو" ذي مطلب  امللك املسمى  حتفيظ 

، تتابع من اآلن فصاعدا  الكائن بإقليم الدريوش، جماعة عني الزهرة 

في اسم السيدة مرمي قجوع بنت محند ، وذلك بناء على رسم تنازل 

بدون مقابل عدلي مؤرخ في 04/10/2019، وكذا بناء على نفس العقود 

املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

     احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

           البشير دحوتي

محافظة سـيدي عثمان

مطلب رقم 44275 - 12

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : مصطفى مصدق بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دريات ". 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدريات "، احملل املدعو 

" حي الوحدة ".

نوعه : أرض بها بناء ؛  

موقعه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة1.

مساحته : 72 سنتبار تقريبا.

حدوده: 

شماال: الزنقة 2 حي الوحدة ؛ 

جنوبا: الضاوي محمد؛

شرقا: مسجد ؛ 

غربا: الزنقة 10 حي الوحدة ؛

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1440 ) 31 غشت 2019؛(

2 - رسم موجب لفيفي عدلي مؤرخ في 06 جمادى الثانية 1441موافق 

01 فبراير 2020،

3 - شهادة إدارية عدد 99 /2019 بتاريخ 29 يوليو 2019؛

4 - تصميم موقعي ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: يوم 24 أبريل 2020 على الساعة 

التاسعة والنصف صباحا.

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

         طارق اشتوي 

محافظة سطات

مطلب رقم 41022 - 15 

تاريخ االيداع : 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد بوراية بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حيط محمد البهلول"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض محمد بن بوشعيب"

نوعه:أرض عارية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة لوالد؛دوار اوالد بورية.

مساحته: 02 آ 69 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : الطريق؛

شرقا : ممر مسدود؛

جنوبا : بوشعيب بوراية؛

غربا : شارع احلسن الثاني.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 26 ذواحلجة 1435 موافق 21 اكتوبر2014؛

- رسم شراء مؤرخ في 12 جمادى الثانية 1436 موافق 02 ابريل2015. 

على   2020 أبريل  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 41023 - 15 

تاريخ االيداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:السيد ابراهيم الوانبي بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املكلع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املكلع"

نوعه:أرض فالحية.

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

احلوازة الشرقية.

مساحته: 01 هـ 01 آ 13 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : رسم عقاري عدد 1016د؛

شرقا : حسن رياض؛

جنوبا : مهيب محمد؛ورثة صالح العوفير؛

غربا : حسن رياض؛عبدالهادي برادة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 22 جمادى االولى 1441 موافق 18 يناير2020؛

- رسم شراء مؤرخ في 01 جمادى الثانية 1441 موافق 27 يناير2020.

على   2020 أبريل  املؤقت:16  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41024 - 15 

تاريخ االيداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:عبدالرحيم الضحى بن الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"فدان محمد بن بوعزة01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"فدان محمد بن بوعزة01 

نوعه:أرض فالحية بها سكنى من سفلي وأشجار وبئر وبيت للمحرك.

اوالد  بلحسن  اوالد  احلوازة؛دوار  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

مومن.

 مساحته: 79 آ 54 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : بوشعيب ولد القدميرية؛مطلب عدد 13594/15؛

شرقا : ورثة الدزازي؛

جنوبا : ملك املكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛رسم عقاري عدد 

28714/15؛
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غربا : ورثة احلاج عبدالعزيز.

احلقوق العينية:خط كهربائي.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 01 جمادى الثانية 1433 موافق 23 ابريل2012؛

- رسم شراء مؤرخ في 16 محرم 1437 موافق 30 اكتوبر2015.

على   2020 أبريل  املؤقت:16  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41025 - 15 

تاريخ االيداع : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:السيدة فتيحة خالل بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املرس"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة لوالد؛مركزلوالد.

مساحته: 70 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة صالح فتحي ومن معه؛

شرقا : الغالية كادي ومن معها؛

جنوبا : البشير بن محمد ومن معه؛

غربا : ورثة صالح فتحي ومن معه.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 04 ربيع االول 1430 موافق 02 مارس2009؛

- رسم شراء مؤرخ 16 رجب 1439 موافق 03 ابريل2018؛

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

- رسم هبة مؤرخ في 10 رمضان 1435 موافق 08 يوليو2014. 

على   2020 أبريل  املؤقت:17  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41026 - 15 

تاريخ االيداع : 19 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ:

- السيد بوشعيب الذهبي بن الزيتوني بنسبة1/4

- السيدة حبيبة فاحتي بنت بوشعيب " 1/4

- السيدة فتيحة الذهبي بنت بوشعيب " 1/4

- السيد جواد الذهبي بن بوشعيب  بنسبة1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض بئر الطويل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض بئر الطويل"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اخميسات الشاوية؛دوار اوالد عمر 

بن علي.

مساحته: 01 هـ 27 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : الذهبي لكبير؛

شرقا : الذهبي عبدالهادي؛املصطفى الذهبي؛ورثة حنوني عبدالقادر؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : العربي لوراكيت؛ورثة املعطي بن الشرقي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 17 ذواحلجة 1436 موافق 01 اكتوبر2015؛

- رسم صدقة على الشياع مؤرخ في 08 جمادى الثانية 1441 موافق 

03 فبراير 2020؛

- وكالة مؤرخة في 18 فبراير 2020. 

على   2020 أبريل  املؤقت:17  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41027 - 15 

تاريخ االيداع : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:السيد املصطفى الذهبي بن الزيتوني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض بئر الطويل1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض بئر لطويل1"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اخميسات الشاوية؛دوار اوالد عمر 

بن علي.

مساحته: 50 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : بوشعيب الذهبي؛

شرقا : الذهبي عبدالهادي؛ورثة حنوني عبدالقادر؛

جنوبا : بوشعيب الذهبي؛

غربا : الذهبي بوشعيب.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 17 ذواحلجة 1436 موافق 01 اكتوبر2015؛

- وكالة مؤرخة في 18 فبراير 2020.

على   2020 أبريل  املؤقت:17  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41028 - 15 

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:السيد املعطي كنزالدين بن محمد.

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

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة كيسر؛دوار اخلرانكة.

مساحته: 39 آ 60 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : كنزالدين مصطفى؛

شرقا : احلاج بن امحمد؛كنزالدين مصطفى؛كنزالدين عبداللطيف؛توفيق 

جبران؛

جنوبا : ممر؛هشام جبران؛الطريق؛

غربا : كنزالدين محمد؛ورثة احلاج الداودي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 21 جمادى االولى 1441 موافق 17 يناير2020.

على   2020 أبريل  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41029 - 15 

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:السيد املعطي كنزالدين بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض السوابع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض السوابع"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة كيسر؛دوار اخلرانكة.

مساحته: 59 آ 30 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : كنزالدين مصطفى؛ورثة هدانة العربي؛

شرقا : كنزالدين مصطفى؛ممر؛

جنوبا : بوشعيب جبران؛كنزالدين مصطفى؛

غربا : احلاج بن امحمد.

احلقوق العينية:أرض بها عمود كهربائي.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 21 جمادى االولى 1441 موافق 17 يناير2020.

على   2020 أبريل  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41030 - 15 

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:السيد املعطي كنزالدين بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض السوابع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض السوابع"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة كيسر؛دوار اخلرانكة.

مساحته: 13 آ 85 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة هدانة محمد؛

شرقا : جبران ادريس والداودي؛

جنوبا : ورثة هدانة محمد؛

غربا : كنزالدين عبداللطيف.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 21 جمادى االولى 1441 موافق 17 يناير2020.

على   2020 أبريل  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41031 - 15 

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبداللطيف كنزالدين بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض السوابع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض السوابع"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة كيسر؛دوار اخلرانكة.

مساحته: 17 آ 68 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة هدانة محمد؛

شرقا : كنزالدين املعطي؛

سجنوبا : ورثة هدانة محمد؛

غربا : ممر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 21 جمادى االولى 1441 موافق 17 يناير2020.

على   2020 أبريل  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41032 - 15 

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبداللطيف كنزالدين بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض السوابع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض السوابع"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة كيسر؛دوار اخلرانكة.

مساحته: 03آ 87 س تقريبا. 
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حدوده:

شماال : ممر؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : كنزالدين مصطفى؛

غربا : كنزالدين مصطفى؛ورثة هدانة العربي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 21 جمادى االولى 1441 موافق 17 يناير2020.

على   2020 أبريل  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 41033 - 15 

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبداللطيف كنزالدين بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض السوابع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض السوابع"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة كيسر؛دوار اخلرانكة.

مساحته: 08 آ 49 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : كنزالدين مصطفى؛

شرقا : توفيق جبران؛

جنوبا : توفيق جبران؛

غربا : كنزالدين املعطي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 21 جمادى االولى 1441 موافق 17 يناير2020.

على   2020 أبريل  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 41034 - 15 

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ:السيد عبداللطيف كنزالدين بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض السوابع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض السوابع"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة كيسر؛دوار اخلرانكة.

مساحته: 14 آ 09 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة هدانة محمد؛ورثة هدانة العربي؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : كنزالدين مصطفى؛

غربا : كنزالدين مصطفى؛ورثة هدانة العربي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 21 جمادى االولى 1441 موافق 17 يناير2020.

على   2020 أبريل  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41035 - 15

تاريخ االيداع:21 فبراير2020.

طالبوا التحفيظ:

- السيد املدني برني بن بوبكر بنسبة02/05

- السيدة فاطنة برني بنت بوبكر " 01/"

- السيدة رشيدة برني بنت بوبكر " 01/"

- السيدة فاطمة برني بنت بوبكر " 01/" 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار بوبكر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار بوبكر"

نوعه:دار للسكن من سفلي متالشية.

موقعه:مدينة سطات؛درب الصابون؛زنقة آسفي رقم 15 - 15 مكرر.

مساحته: 01 آ 47 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:احلاج قدورالدرقاوي؛

شرقا: مطلب عدد 18643/15؛

جنوبا:ممر غير نافد؛ورثة بوبكر برني بن املدني؛

 - احمد مصمودي  بني  املشافي؛بناية مشتركة  رحال  احلاج  غربا:ورثة 

ليلى الزهاري ومحمد موساوي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 29 شعبان 1435 موافق 27 يونيو2014؛

- صورة طبق االصل من رسم اراثة مؤرخ في 06 شعبان 1408 موافق 

25 مارس1988.

- صورة طبق االصل من رسم وكالة مؤرخة في 13 ابريل1988.

على   2020 أبريل  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41036 - 15

تاريخ االيداع:21 فبراير2020.

طالبوا التحفيظ:

- السيد املدني برني بن بوبكر بنسبة 02/05

- السيدة فاطنة برني بنت بوبكر " 01/"

- السيدة رشيدة برني بنت بوبكر " 01/"

- السيدة فاطمة برني بنت بوبكر " 01/" 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار الروا"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار الروا"

نوعه:دار للسكن من سفلي متالشية.

موقعه:مدينة سطات؛درب الصابون؛زنقة آسفي .

مساحته: 01 آ 05 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:مطلب عدد 18643/15؛ورثة برني بوبكر؛

شرقا: ورثة احلسني محمدي؛

جنوبا:رسم عقاري عدد 28905/15؛مطلب عدد 2687/15؛

غربا:ممرغير نافدة؛ورثة بوبكر برني؛بن املدني.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 29 شعبان 1435 موافق 27 يونيو2014؛

- رسم اراثة مؤرخ في 06 شعبان 1408 موافق 25 مارس1988.

- رسم وكالة مؤرخ في 13 ابريل1988.

على   2020 أبريل  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41037 - 15

تاريخ االيداع:21 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد حسن طلعان بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض مكمن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض مكمن" 

نوعه:أرض فالحية .

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

مساحته: 41 آ 44 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:طنان بوشعيب؛طنان محمد؛طنان امليلودي؛

شرقا: ربيط العربي؛

جنوبا:طنان احمد؛معروف فاطمة؛

غربا: ممر.

احلقوق العينية:الشيء.

 13 موافق   1440 شعبان   07 في  مؤرخ  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

ابريل2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41038 - 15

تاريخ االيداع:21 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد حميد معاش بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"فدان سليم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"فدان سليم"

نوعه:أرض فالحية.

اللبنة  اجلنوبية؛دوار  املزامزة  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

موالني الواد.

مساحته: 78 آ 06 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:رسم عقاري عدد 22022ض؛

شرقا: واد تامدروست؛

جنوبا:محمد علي الشرايبي؛

غربا:الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

الثانية 1441 موافق  أصل امللك: رسم استمرار مؤرخ في 06 جمادى 

01 فبراير2020. 

على   2020 أبريل  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41039 - 15

تاريخ االيداع:21 فبراير2020.

طالبوالتحفيظ:

- فاطمة بدري بنت اجلياللي بنسبة84/1536

- عبدالواحد بدري بنت اجلياللي " 168/" 

- عبدالرحمان بدري بن اجلياللي " 168/"

- خالد بدري بن اجلياللي " 168/"

- نادية بدري بنت اجلياللي " 84/1536

- مليكة احمللي بنت اجلياللي " 192/"

- رضوان بدري بن اجلياللي " 168/"

- عتيقة بدري بنت اجلياللي " 84/"

- حسنية بدري بنت اجلياللي " 84/"

- الزهرة الشبكي بنت حلسن " 21/" 

- ياسر بدري بن عبدالعزيز " 98/"

- اكرام بدري بنت عبدالعزيز " 49/" 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املرس"

نوعه:أرض فالحية.

عبدالكرمي؛دوار  سيدي  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم 

اوالد محلة اوالد عمر.

مساحته: 21 آ 03 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة احلاج محمد بن احلاج بن لشهب؛

شرقا: ورثة احلاج محمد بن احلاج بن لشهب؛

جنوبا:الطريق؛
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غربا:الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- نسخة من رسم ملكية مؤرخ في 02 جمادى الثانية 1411 موافق 

20 ديسمبر1990؛

 1425 الثاني  ربيع   20 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  االصل  طبق  صورة   -

موافق 09 يونيو2004؛

- رسم اراثة مؤرخ في 01 ذواحلجة1438 موافق 23 اغسطس2017؛

- رسم شراء مؤرخ في 20 جمادى الثانية 1411 موافق 07 يناير1991. 

على   2020 أبريل  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41040 - 15

تاريخ االيداع:24 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد املعطي بلكوط بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض نانا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض نانا"

نوعه:أرض فالحية بها بئر.

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

الغربية.

مساحته: 52آ 78 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:بن رحال لعتيق؛

شرقا: رسم عقاري عدد 40853/15؛مطلب عدد 22198/15؛

جنوبا:مطلب عدد 22198/15؛

غربا:الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 15 محرم 1437 موافق 29 اكتوبر2015؛

- رسم شراء مؤرخ في 22 محرم 1437 موافق 05 نوفمبر2015.

على   2020 أبريل  املؤقت:22  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41041 - 15

تاريخ االيداع:24 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيدة نعيمة سعيدي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حمرية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حمرية"

نوعه:أرض معدة للبناء.

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

بورية.

مساحته: 03 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:سخوني حادة وناوي حجاج؛

شرقا: ورثة علي بن املعطي؛

جنوبا:بوراية محمد؛

غربا:الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 25 1433 كموافق  29 محرم  في  مؤرخة  ملكية  رسم  من  - نسخة 

ديسمبر2011؛

- رسم شراء مؤرخ في 06 رجب 1434 موافق 17 ماي 2013؛

- رسم شراء مؤرخ في 28 جمادى الثانية 1438 موافق 27 مارس2017؛

- صورة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 23 اكتوبر2018.

على   2020 أبريل  املؤقت:22  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41042 - 15

تاريخ االيداع:25 فبراير2020.

طالبوا التحفيظ:

- السيد حميد حنني بن محمد بنسبة02/10

- السيد محمد حنني بن محمد " 02/"

- السيدة مليكة حنني بنت محمد " 01/" 

- السيدة امال حنني بنت محمد " 01/"

- السيدة رشيدة حنني بنت محمد " 01/"

- السيدة سعيدة حنني بنت محمد " 01/"

- السيدة صاحلة حنني بنت محمد " 01/"

- السيدة كرمية حنني بنت محمد " 01/"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض دار بلخير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض دار بلخير"

نوعه:أرض فالحية.

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

عتو الشرقية.

مساحته: 03 هـ 73 آ 73 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ممر؛

شرقا: مطلب عدد 1017ت؛مطلب عدد 21440/15؛

جنوبا:رسم عقاري عدد 40124/15؛رسم عقاري عدد 22255ض؛

غربا:حميد بن اعمر بن بوعزة؛ورثة مصطفى بن احلسني .
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احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 26 محرم 1441 موافق 26 سبتمبر2019؛

- رسم اراثة مؤرخ في 03 رجب 1427 موافق 29 يوليو2006؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 22 يوليو2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41043 - 15

تاريخ االيداع:26 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد نورالدين هشام بن رحال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"احلرشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"احلرشة"

نوعه:أرض فالحية.

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

دوار اوالد التاغي.

مساحته: 40 آ 67 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:فاطنة بنت احلاج محمد؛

شرقا: رقية عسول؛ورثة احلسني بن معروف؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:رحا ل بن املاحي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 19 موافق   1431 محرم   02 في  مؤرخ  ملكية  رسم  من  نسخة   -

ديسمبر2009؛

- رسم شراء مؤرخ في 16 محرم 1431 موافق 02 يناير2010.

على   2020 أبريل  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41044 - 15

تاريخ االيداع:27 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد الصديق طالبي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض لفرارن؛حمري؛فم الكرشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض ابتسام"

نوعه:أرض فالحية.

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

الطالب اوالد عبداهلل .

مساحته: 05 هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطيبي طالبي؛رسم عقاري عدد 79425/15؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:محمد لعيالي بن احلاج احمد؛

غربا:سفيان العرضاوي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- نسخة من رسم شراء مؤرخ في 07 جمادى االولى 1420 موافق 19 

اغسطس1999؛

االولى 1420  07 جمادى  مؤرخ في  - صورة شمسية من رسم شراء 

موافق 19اغسطس1999؛

- صورة طبق االصل من رسم اشهاد اصالحي مؤرخ في 10 رمضان 

1438 موافق 05 يونيو2017؛

شعبان   27 في  مؤرخ  استغالل  موجب  رسم  من  شمسية  صورة   -

1438 موافق 24 ماي2017.

- رسم هبة مؤرخ في 02 صفر 1438 موافق 02 نوفمبر2016.

على   2020 أبريل  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

        محمد الزرهوني 

محافظة اخلميسات 

مطلب رقم 38434 - 16 

تاريخ االيداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ادريس اهاوش بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الفتح 467 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " الفتح 467 ".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بوهدي عبد السالم ؛

جنوبا : الزنقة ؛

 شرقا : محمد جيراير ؛

غربا : الزنقة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.
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اصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 21 اكتوبر 1996 ؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 يناير 1995 ؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 اغسطس 1994؛

- شهادة تسليم الودادية املؤرخة في 31/03/1989؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 05/02/2020 عدد 6 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 20 ابريل 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38435 - 16 

تاريخ االيداع : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : رشيد خربوش بن عقى .

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران جناتن.

مساحته : 07 هـ 65 آر 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري 41836/16 ؛

 شرقا : رضوان حسن ، املقبرة ؛

غربا : شراد مونى ، حلسن بن احميدة ، الرسوم العقارية 43072/16 ، 

43073/16 ، 42013/16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1439 احلجة  ذو  من   25 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

06 سبتمبر 2018 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 20 ابريل 2020 الساعة 

العاشرة و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 38436 - 16 

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : احلو ايت بوضار بن عسو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البقعة 405 ف ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " مرمي ".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة بقعة 405 ف .

مساحته : 70 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : امحمد بنعيسى ؛

جنوبا : رحماني لطيفة ؛

 شرقا : الزنقة ؛

غربا : شكار احمد ، شكار عبد اهلل ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 من محرم 1441 ) 28 سبتمبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 20 ابريل 2020 الساعة 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 38437 - 16 

تاريخ االيداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : احلو ايت بوضار بن عسو .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البقعة 145 ف ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " حسام ".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة بقعة 405 ف .

مساحته : 70 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : احلوزي ؛

 شرقا : خشاني رشيد ؛

غربا : الوالي بوجمعة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1441 محرمن  من   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

28 سبتمبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 20 ابريل 2020 الساعة 

الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38438 - 16 

تاريخ االيداع : 21 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : حميد الطلب بن محمد.

." E 260 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة رقم

." E 260 االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بقعة رقم

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ضاية نزهة.

مساحته : 70 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : اوحمو رشيد ؛

 شرقا : الزنقة ؛

غربا : ورثة بوعزة حباري؛ 
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احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1439 االخرة  جمادى  من   26 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

15 مارس 2018 ؛

- عقد عرفي مؤرخ في 28/09/2011 ؛

- شهادة تسليم الودادية غير مؤرخة ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 20/01/2020 عدد 2/ ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 21 ابريل 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38439 - 16 

تاريخ االيداع : 21 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد الطاهري بن عالل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان عوينت الورد ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان عوينت الورد ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف يت سيبرن ايت حسي 

وعلي ايت موسي.

مساحته : 04 هـ 96 آر 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة الطاهري ادريس بن احلسني ؛

جنوبا : الطريق ؛

 شرقا : ورثة الطاهري عبد السالم بن العربي ؛

غربا : الرسم العقاري 67019/16؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1421 االولى  جمادى   14 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

15 اغسطس 2000 ؛

- صورة شمسية مؤرخ في 9 جمادى االولى 1421 ) 10 اغسطس 2000 (؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 07/11/2019 عدد 16/ق ت ؛

- صورة شمسية لوكالة عدلية مؤرخة في 9 ربيع االول 1441 موافق 

7 نوفمبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 21 ابريل 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38440 - 16 

تاريخ االيداع : 21 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ بن دحو زرارة بن محمد بنسبــة ½ .

2/ سفيا التكناوتي بنت محمد بنسبة ½. بصفتهما طالبا التحفيظ 

على الشياع حسب النسبتني املذكورتني اعاله.

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

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

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عفي ايت مسعود.
مساحته : 01 هـ 87 آر 72 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : عاشور املسعودي ، ممر ؛

جنوبا : ورثة التهامينب مسعود ؛
 شرقا : الرسم العقاري 50804/16 ؛

غربا : عاشور املسعودي ، مطلب 10135/16 
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 صفر 1441 موافق 12 اكتوبر 2019 ؛
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 محرم 1441 ) 11 سبتمبر 2019(؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 21 ابريل 2020 الساعة 
الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 38441 - 16 
تاريخ االيداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : رشيد بنطاهر بن حمادي 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حرش الرمل ".

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

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت ايكو ايت بوتهليل.
مساحته : 60 آر 90 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : حجو شان ن مطلب 14950/16 ؛

جنوبا : صديق املصطفى ؛
 شرقا : ممر ؛

غربا : شان حجو؛ 
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 6 ربيع االخر 1441 ) 3 ديسمبر 2019( ؛
- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 15 من رجب 1439 موافق 2 ابريل 2018؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 20/02/2020 عدد 3/م ت ؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 ابريل 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

         عزالدين شاكر

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53073 - 18 
 تاريخ اإليداع : 20 فبراير2020.

طالبو التحفيظ :السادة :
1(السعدية الزهواني بنت احلاج محمد بنسبة 132/396
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2(موالي أحمد رضواني بن الشرقاوي بنسبة 20/396

3(موالي الطاهر رضواني بن الشرقاوي بنسبة 20/396

4(ليلى رضواني بنت الشرقاوي بنسبة 10/396

5(لال آمنة رضواني بنت الشرقاوي بنسبة 10/396

6(صاحلة رضواني بنت الشرقاوي بنسبة 10/396

7(املصطفى رضواني بن الشرقاوي بنسبة 20/396

8(عبد العالي رضواني بن الشرقاوي بنسبة 20/396

9( لكبيرة دعنون بنت ادريس بنسبة 44/396

10(عبد اهلل العرباوي بن ادريس بنسبة 55/396

11(محمد العرباوي بن ادريس بنسبة 55/396

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الكرس«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة أبي اجلعد.

مساحته : 60 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: حسن الزهواني؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: عبد السالم الزهواني؛

غربـا:الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 صفر1432)29 نوفمبر 2014(.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 29 شوال 1427 ) 21 نوفمبر 2006.(

موافق   1389 شوال   24 في  مؤرخ  متخلف  احصاء  رسم  نسخة   -

17 ديسمبر1969.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 جمادى األولى 1393 موافق 

30 يونيو 1973.

- محضر قسمة مؤرخ في10يناير2020.

- نسخة تقرير خبرة مؤرخ في 29 يناير 2019.

- حكم صادر عن محكمة االبتدائية مؤرخ في 02 ابريل 2019.

- شهادة عدم االستئناف بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 21 ابريل 2020 على 

الساعة: h 11 صباحا.

 

مطلب رقم 53074 - 18 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير2020.

طالبو التحفيظ : السادة:

1( ليلى رضواني بنت الشرقاوي بنسبة 5/66

2( موالي أحمد رضواني بن الشرقاوي بنسبة 10/66

3( موالي الطاهر رضواني بن الشرقاوي بنسبة 10/66

4( لال آمنة رضواني بنت الشرقاوي بنسبة 5/66

5( صاحلة رضواني بنت الشرقاوي بنسبة 5/66

6( املصطفى رضواني بن الشرقاوي بنسبة 10/66

7( عبد العالي رضواني بن الشرقاوي بنسبة 10/66

8( لكبيرة دعنون بنت ادريس بنسبة 11/66

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » وارزين«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد.

مساحته : 01هـ 54آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: ورثة احلاج محمد بن عبد السالم السعيدي؛ 

جنوبـا: ورثة احلاج محمد بن عبد السالم السعيدي؛

غربـا: عبد الكبير ولد النعام البجعدي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 صفر1432)29 نوفمبر 2014(.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 29 شوال 1427 ) 21 نوفمبر 2006(.

موافق   1389 شوال   24 في  مؤرخ  متخلف  احصاء  رسم  نسخة   -

17 ديسمبر1969.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 جمادى األولى 1393 موافق 

30 يونيو 1973.

- محضر قسمة مؤرخ في10يناير2020.

- نسخة تقرير خبرة مؤرخ في 29 يناير 2019.

- حكم صادر عن محكمة االبتدائية مؤرخ في 02 ابريل 2019.

- شهادة عدم االستئناف بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 21 ابريل 2020 على 

الساعة: h 12 زواال.

مطلب رقم 53075 - 18 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير2020.

طالب التحفيظ :الصالح الزهواني بن امحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الكرس«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد.

مساحته : 01هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزهواني عبد السالم؛
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شرقـا: الطريق ، النبيل امحمد؛ 

جنوبـا: ورثة الزهواني امحمد؛

غربـا: الطريق، بير اخلطيب.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 صفر1432)29 نوفمبر 2014(.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 29 شوال 1427 ) 21 نوفمبر 2006(.

موافق   1389 شوال   24 في  مؤرخ  متخلف  احصاء  رسم  نسخة   -

17 ديسمبر1969.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 جمادى األولى 1393 موافق 

30 يونيو 1973.

- محضر قسمة مؤرخ في10يناير2020.

- نسخة تقرير خبرة مؤرخ في 29 يناير 2019.

- حكم صادر عن محكمة االبتدائية مؤرخ في 02 ابريل 2019.

- شهادة عدم االستئناف بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 22 ابريل 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53076 - 18 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير2020.

طالب التحفيظ :الصالح الزهواني بن آمحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » وارزين«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه:مدينة أبي اجلعد.

مساحته : 03 هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة احلاج امحمد بن بناصر العرباوي ؛

شرقـا: الزهواني الصالح؛ 

جنوبـا: الزهواني عبد السالم؛

غربـا: ورثة احلاج محمد احريطة السعيدي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 صفر1432)29 نوفمبر 2014(.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 29 شوال 1427 ) 21 نوفمبر 2006.(

موافق   1389 شوال   24 في  مؤرخ  متخلف  احصاء  رسم  نسخة   -

17 ديسمبر1969.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 جمادى األولى 1393 موافق 

30 يونيو 1973.

- محضر قسمة مؤرخ في10يناير2020.

- نسخة تقرير خبرة مؤرخ في 29 يناير 2019.

- حكم صادر عن محكمة االبتدائية مؤرخ في 02 ابريل 2019.

- شهادة عدم االستئناف بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 22 ابريل 2020 على 

الساعة: h10 صباحا.

مطلب رقم 53077 - 18 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم الزهواني بن امحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الكرس«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد.

مساحته : 70آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة أم كلثوم؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: خدة الزهواني، ورثة جافظة الزهواني، السعدية الزهواني؛

غربـا: بير اخلطيب.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 صفر1432)29 نوفمبر 2014.(

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 29 شوال 1427 ) 21 نوفمبر 2006.(

موافق   1389 شوال   24 في  مؤرخ  متخلف  احصاء  رسم  نسخة   -

17 ديسمبر1969.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 جمادى األولى 1393 موافق 

30 يونيو 1973.

- محضر قسمة مؤرخ في10يناير2020.

- نسخة تقرير خبرة مؤرخ في 29 يناير 2019.

- حكم صادر عن محكمة االبتدائية مؤرخ في 02 ابريل 2019.

- شهادة عدم االستئناف بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 22 ابريل 2020 على 

الساعة: h 12 زواال.

 

مطلب رقم 53078 - 18 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير2020.

طالب التحفيظ : عبد السالم الزهواني بن امحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » وارزين«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد.

مساحته : 03هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزهواني الصالح؛

شرقـا: الرسم العقاري 32414/18؛ 

جنوبـا: الزهواني السعدية ،الرسم العقاري 45480/18؛

غربـا: ورثة احلاج احريطة السعيدي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 صفر1432)29 نوفمبر 2014(.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 29 شوال 1427 ) 21 نوفمبر 2006(.
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- نسخة رسم احصاء متخلف مؤرخ في 24 شوال 1389 موافق

17 ديسمبر1969.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 جمادى األولى 1393 موافق 

30 يونيو 1973.

- محضر قسمة مؤرخ في10يناير2020.

- نسخة تقرير خبرة مؤرخ في 29 يناير 2019.

- حكم صادر عن محكمة االبتدائية مؤرخ في 02 ابريل 2019.

- شهادة عدم االستئناف بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 23 ابريل 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53079 - 18 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير2020.

طالب التحفيظ :حسن الزهواني بن امحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » كهف اخلياط«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد.

مساحته : 02هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة الزهواني؛

شرقـا: املكرط؛ 

جنوبـا: املعطي بودينة؛

غربـا:الزهواني حسن.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك :

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 صفر1432)29 نوفمبر 2014(.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 29 شوال 1427 ) 21 نوفمبر 2006(.

موافق   1389 شوال   24 في  مؤرخ  متخلف  احصاء  رسم  نسخة   -

17 ديسمبر1969.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 جمادى األولى 1393 موافق 

30 يونيو 1973.

- محضر قسمة مؤرخ في10يناير2020.

- نسخة تقرير خبرة مؤرخ في 29 يناير 2019.

- حكم صادر عن محكمة االبتدائية مؤرخ في 02 ابريل 2019.

- شهادة عدم االستئناف بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 23 ابريل 2020 على 

الساعة: h 11 صباحا.

مطلب رقم 53080 - 18 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير2020.

طالب التحفيظ :حسن الزهواني بن امحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »الكرس«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد.

مساحته : 70آر تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: ورثة أم كلثوم؛
شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: خدة الزهواني ،ورثة جافظة الزهواني، السعدية الزهواني؛
غربـا: بير اخلطيب.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 صفر1432) 29 نوفمبر 2014(.
- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 29 شوال 1427 ) 21 نوفمبر 2006.(

موافق  1389 شوال   24 في  مؤرخ  متخلف  احصاء  رسم  نسخة   -
17 ديسمبر1969.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 جمادى األولى 1393 موافق 
30 يونيو 1973.

- محضر قسمة مؤرخ في10يناير2020.
- نسخة تقرير خبرة مؤرخ في 29 يناير 2019.

- حكم صادر عن محكمة االبتدائية مؤرخ في 02 ابريل 2019.
- شهادة عدم االستئناف بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 23 ابريل 2020 على 
الساعة: h 12زواال.

مطلب رقم 53081 - 18 
تاريخ اإليداع : 20 فبراير2020.

طالب التحفيظ :السعدية الزهواني بنت امحمد 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » وارزين«.
نوعــه : ارض عارية.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد.
مساحته : 01هـ 60آر تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الزهواني عبد السالم؛

شرقـا: الرسم العقاري 45480/18؛ 
جنوبـا: الرسم العقاري42503/18؛

غربـا: ورثة احلاج محمد، احريطة السعيدي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 صفر1432)29 نوفمبر 2014(.
- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 29 شوال 1427 ) 21 نوفمبر 2006.(

موافق   1389 شوال   24 في  مؤرخ  متخلف  احصاء  رسم  نسخة   -
17 ديسمبر1969.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 جمادى األولى 1393 موافق 
30 يونيو 1973.

- محضر قسمة مؤرخ في10يناير2020.
- نسخة تقرير خبرة مؤرخ في 29 يناير 2019.

- حكم صادر عن محكمة االبتدائية مؤرخ في 02 ابريل 2019.
- شهادة عدم االستئناف بتاريخ 11 أكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 23 ابريل 2020 على 
الساعة: h 13 زواال.
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مطلب رقم 53082 - 18 
تاريخ اإليداع : 21 فبراير2020.

طالب التحفيظ :سعيد موافق بن العربي 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » كدية بابا عالل «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » كدية بابا عالل«.
نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف دوار أوالد مسعود.
مساحته : 62 آر78س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الرسم العقاري52499/18؛

شرقـا: زيندين فاطمة؛ 
جنوبـا: الطريق؛

غربـا:شرقان فاطمة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في08 جمادى الثانية 1387 موافق 

13 سبتمبر 1967.
موافق   1433 الثاني  ربيع  في13  مؤرخ  عدلي  قسمة  رسم  نسخة   -

06 مارس 2012.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1439 ) 02 يناير 2018(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 20 ابريل 2020 على 
الساعة:h 11 30 صباحا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » العني البيضاء« 
مطلب التحفيظ رقم 522 -ت الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1818
املؤرخة في 29 اغسطس 1947.

مسطرة  فإن  فبراير2020،  في24  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو " العني البيضاء " مطلب التحفيظ رقم 522 -ت 
الكائن بدائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار آيت عبد الرحمان، تتابع 

كاالتي: 
1 - حتت التسمية اجلديدة : "ملك بعلواش05 " مبساحة تقدر ب 80 آر 

تقريبا في اسم بعلواش علي بصفته مالكا وحيدا .
2 - حتت التسمية القدمية عني البيضة ملا تبقى من املساحة في اسم 

طالب التحفيظ األصلي. 
وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

عقد موافقة عرفي بتاريخ 09/11/1993.
    احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

      بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 56136 - 19 
تاريخ اإليداع : 18فبراير 2020.

طالب التحفيظ : شركة سيرفيو براس ش م م بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرحمة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرحمة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: الطريس 

الفوقي. 

مساحته 6 آ 42 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم 79373 / 19 و الطريق 

شرقا: الطريق 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 87893 / 19 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 سبتمبر 2010

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 يونيو 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 21أكتوبر 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه اختصاص بتاريخ 4 نونبر 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة رضائية بتاريخ 7 نونبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17ابريل 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56137 - 19 

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان قرب البير 03-13-50149".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان قرب البير -03-13

 ."50149

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

املدعو: ترنيس. 

مساحته 4 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: االحباس 

شرقا: االحباس 

جنوبا: االحباس 

غربا: بن داود 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56138 - 19 

تاريخ اإليداع 19فبراير 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

03-13- الصغيرة  العني  "فدان   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

."50142
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: "فدان العني الصغيرة  الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  اإلسم 
 ."03-13-50142

مشتمالته: أرض فالحية . 
موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة قاع اسراس ، جماعة تاسيفت ، احملل 

املدعو: ترنيس. 
مساحته 3 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: أحمد الدكالي 

شرقا: االحباس 
جنوبا: محمد احلاج البوزطاطي 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة

مطلب رقم 56139 - 19 
تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان تبوكارت 03-13-50144".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان تبوكارت -03-13
 ."50144

مشتمالته : أرض فالحية . 
موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة قاع اسراس ، جماعة تاسيفت ، احملل 

املدعو: ترنيس. 
مساحته 2 آ 80 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: فطومة داود 

شرقا: الطريق 
جنوبا: ميلود داود 
غربا: احمد وودان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 11 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56140 - 19 
تاريخ اإليداع 19فبراير 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
03- الطريق  "فدان متليكت حتت   : امللك حاليا  به  يعرف  الذي  اإلسم 

."13-50152
حتت  متليكت  "فدان   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

الطريق -03-13 50152".
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ن قيادة قاع اسراس ، جماعة تاسيفت ، احملل 
املدعو: ترنيس. 

مساحته 42 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال: عبد الرحيم الدكالي و عبد الرحيم البوزطاطي و املفضل األزرق 

شرقا: االحباس 
جنوبا: الطريق و مقبرة و ملك األزرق 

غربا: احمد الدكالي و الطاهر الدكالي و املفضل الدكالي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 56141 - 19 
تاريخ اإليداع : 19فبراير 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان متليكت فوق الطريق -03-13

."50153
فوق  متليكت  "فدان   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

الطريق 03-13-50153". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة قاع اسراس ، جماعة تاسيفت ، احملل 
املدعو: ترنيس. 

مساحته 43 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال: االحباس و الطريق 
شرقا: ملك االزرق 

جنوبا: محمد ارجوان 
غربا: مقبرة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 12 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56142 - 19 
تاريخ اإليداع : 19فبراير 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة ترنيس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة ترنيس". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مقبرة . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة قاع اسراس ، جماعة تاسيفت ، احملل 
املدعو: ترنيس. 

مساحته 67 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال: االحباس و الطريق 
شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 
غربا: االحباس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 11 
و30 دقيقة. 
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مطلب رقم 56143 - 19 
تاريخ اإليداع : 19فبراير 2020.

طالب التحفيظ :. إخالص أمينة بنت احمد بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك السعادة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك السعادة". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل وطابق أول مع مرابني . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: طريق مرتيل. 
مساحته 4 آ 41 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: محمد بن احمد الدريسي 

شرقا: الرسم العقاري رقم 95515 / 19 
جنوبا: الطريق 

غربا: احمد الزيدي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31ماي 1979

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 12أغسطس 1991
شهادة إدارية بتاريخ 26نونبر 2019 . 

عقد توكيل عرفي ثبت تاريخه في 24 فبراير 2020.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 ابريل 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 56144 - 19 
تاريخ اإليداع : 19فبراير 2020.

طالب التحفيظ : بكور محمد بن الدائم بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أيوب".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: الصفاح . 
مساحته 1 آ 40 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: الطريق 

شرقا: ادريس بن العربي البوفراحي 
جنوبا: يوسف بن العربي البوفراحي 

غربا: عبد العزيز بن العربي البوفراحي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16فبراير 2018

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 16يناير 2020
شهادة إدارية بتاريخ 20 يناير 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21يناير 2020 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 21يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 ابريل 2020 على الساعة 09 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56145 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : أقرو سعيد بن احمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اية -ادم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اية -ادم". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بنقريش ، جماعة الزينات ، احملل املدعو: 
احلجاج. 

مساحته 6 آ 12 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الطريق 
شرقا: أحمد محمد اقشار 

جنوبا: ورثة العياشي الناصر 
غربا: مصطفى العمارتي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 2 سبتمبر 1999 . 
عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 24مارس 2008 

رسم عدلي موضوعه إقرارهبة بتاريخ 3 ديسمبر 2010 
شهادة إدارية بتاريخ 3 ديسمبر 2019

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 30ديسمبر 2019 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20ابريل 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56146 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : 
1 - احلسوني عبد اللطيف بن عبد اهلل بنسبة 1 / 2. 

2 - حبيبي حبيبة بنت أحمد بنسبة 1 / 2. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "صنهاجة".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل الدعو: بالمور. 
مساحته : 2 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال: احمد الودغيري 
شرقا : بنصالح العاقل 
جنوبا: محمد الودغيري 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30ماي 2006 . 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 12نونبر 2019 . 
شهادة إدارية بتاريخ 21يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20ابريل 2020 على الساعة 15 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56147 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : 
1 - بنعلي أحمد ابن محمد بنسبة 1 / 2. 

2 - بكور أحمد بن عبد الدائم بنسبة 1 / 2. 
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أحمى 2".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أحمى 2". 

مشتمالته: أرض عارية . 
موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: موكالتة. 

مساحته 93 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: عبد السالم بوزحيف 
شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 
غربا: الشرتي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 11ديسمبر 2007
صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 27ديسمبر 2007 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13ابريل 2011 . 
صورة طبق األصل لنسخة لرسم التولية عدلي بتاريخ 14فبراير 2018 . 

شهادة إدارية بتاريخ 17فبراير 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24ابريل 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56148 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : حجاج فطمة بنت اخملتار بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "انتصار".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 
ظهر السور. 

مساحته 2 آ 71 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: حفيظة حجاج 
شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 

غربا: الطيب حجاج 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 26مارس 2014

شهادة إدارية بتاريخ 28نونبر 2019
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 10 يناير 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه إحصاء بتاريخ 10 يناير 2020 . 
نسخة من رسم إحصاء عدلي بتاريخ 10 يناير 2020 . 

 09 الساعة  2020 على  املؤقت 24ابريل  التحديد  املقرر الجراء  لتاريخ 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56149 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : املشرق رضوان بن محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املشرق".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 
ظهر اسمني. 

مساحته 2 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الطريق 
شرقا: الطريق 

جنوبا: احمد احلمودي 
غربا: احمد احلمودي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 مارس 2016
نسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 2 مارس 2019

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27ديسمبر 2019 
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 30ديسمبر 2019 . 

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 6 يناير 2020
شهادة إدارية بتاريخ 23يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20ابريل 2020 على الساعة 14 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56160 - 19 
تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : 
1 - رملي امبارك بن احمد بنسبة 1 / 2. 

2 - العمارتي حفيظة بنت العياشي بنسبة 1 / 2. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رملي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رملي". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من طابق حتت األرضي وطابق سفلي . 
موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو: احلي 

اإلداري. 
مساحته 13 آ 73 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: الرسم العقاري رقم 89516 / 19 و زيدان عالل 

شرقا: الرسم العقاري رقم 85872 / 19 
جنوبا: ورثة احجام فؤاد 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 29مارس 1974 . 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 24يناير 1981
شهادة إدارية بتاريخ 19يونيو 2018

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 29يوليوز 2019 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 
   احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

            املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3576 - 20
تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد خرطي حسن بن ابالل مالكا منفردا .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "هاجر "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هاجر"

نوعه : دار للسكنى من طابق سفلي وطابق علوي واحد.

موقعه : سال املدينة زنقة الشماعية رقم 1 مقاطعة بطانة.

مساحته : 69 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي .

شرقا : السيدة زهور بنسكيج والسيد عمر ملنيعي. 

جنوبا : احمد ملنيعي.

غربا : زنقة الشماعية.

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك : 

568 صحيفة 437  1 - نسخة لرسم مخارجة عدلي مضمن أصلها عدد 

كناش 3 رقم 36 بتاريخ 26 أبريل 1979.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ذي احلجة 1423 )22 فبراير 2003( 

عدد 57 صحيفة 57 بتاريخ 24 مارس 2003.

3 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 ربيع األول 1425 موافق 16 يونيو 2004.

4 – رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ربيع األول 1426 )30 أبريل 2005( 

سجل بعدد 97 صحيفة 53 بتاريخ 12 مارس 2008 . 

الثاني 1440 )14 ديسمبر 2018(  ربيع  5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 

ضمن حتت عدد 226 صحيفة 299 بتاريخ 27 ديسمبر 2018. 

6 -رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ 11 جمادى األولى 1441 )06 يناير 2020( 

عدد 21 صحيفة 17 بتاريخ 16 يناير 2020. 

7 - رسم إحداث بناء عدلي مؤرخ في 04 محرم 1439 )25 سبتمبر 2017. 

8 - رسم إحداث بناء عدلي مؤرخ في 22 ذي القعدة 1423 )25 يناير 2003(. 

9 -شهادة ادارية مؤرخة في 05 فبراير 2020 عدد 18/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو : يوم اجلمعة 24 أبريل 2020 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

العلمي النعيم    

 

محافظة تازة

مطلب رقم 21203 - 21
تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020

طالب التحفيـظ : أحمد الرباني بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : “تاغروت” 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ الرباني “ 

نوعه : أرض عارية معدة للبناء. 

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الزنقة.

شرقا : مينة بوحسان،

جنوبا : رحمة مقدوف.

غربا : علي برغوت.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل التملك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 ابريل 2006.

نسخة من شهادة ادارية عدد90/2010 مؤرخة في 06 فبراير 2020.

على   2020 ابريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21204 - 21

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020

طالب التحفيـظ : لعزيز الظل ابن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : “بوزديك” 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “بوزديك “ 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة، دوار رويص األبيض.

مساحته : 15 ار 90 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد الظل، ورثة ادريس السبع، ورثة عبد اجلليل كريد،

شرقا : . ورثة عبد اجلليل كريد، طريق

جنوبا : محمد الظل، الطريق،

غربا : محمد الظل، حلسن الظل،

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 يناير 2020.

على   2020 ابريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131137 - 24

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد املالك ابركان بن عبد السالم .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابركان".
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نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت قمرة، احملل املدعو : " تفراست اوزاك"

مساحته : 01 آر 16 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة رحمة الطرهوشي ؛

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة رحمة الطرهوشي؛

غربا : الطريق 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 148 صحيفة 79 

عدد 88 بتاريخ 13 فبراير 2020.

رسم اثبات امللك عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 087 صحيفة 141 

عدد 135 بتاريخ 30 اكتوبر 2018

رسم وكالة عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 84 صحيفة 014 

عدد 020 بتاريخ 24 ماي 2018.

شهادة إدارية مؤرخة في 05 فبراير 2020. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131138 - 24

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020

طالبي التحفيظ : 

1 - علي موهوت ابن محمد بنسبة 1/2

2 - عمر موهوت بن محمد بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " موهوت ".

نوعـه : أرض عارية. 

 " : : اقليم احلسيمة، جماعة اَيت يوسف وعلي، احملل املدعو  موقعه 

سيدي بوعفيف"

مساحته : 01 اَر 42 س

حدوده : 

شرقا : محمد ازوكاغ؛

شماال : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : سعيدة امحاول ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة من عقد ثبوت امللكية مؤرخة في 18 فبراير 2020

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 140 صحيفة 176 

عدد 151 بتاريخ فاحت مارس 2019

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 131 صحيفة 473 

عدد 495 بتاريخ 09 مارس 2018

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 128 صحيفة 150 

عدد 131 بتاريخ 25 اغسطس 2017

شهادة إدارية مؤرخة في 04 فبراير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 21 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131139 - 24

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : 

بوكمزة هشام بن محمادي بنسبة 1/2

يوسف بوكمزة بن محمادي بنسبة 1/2.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوكمزة".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وثالت طوابق علوية

"بني   : املدعو  احملل   ، بوعياش  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

بوعياش،حوز إزكيران

مساحته : 01 ار 10س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ممر ؛

شماال : الرسم عقاري عدد2229 - 24 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد2500 - 24؛

غربا : شارع محمد اخلامس

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 45 عدد 91 صحيفة 118 مؤرخ في 02 ابريل 2002

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 26 فبراير 2001

صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 42 عدد 104صحيفة 125 مؤرخ في 22 ماي 2001 

صورة طبق االصل لرسم قسمة عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك 

العقارية رقم 09 عدد 06 صحيفة 10 بتاريخ 05 أبريل 1995 

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم75 عدد 359 

صحيفة 312 بتاريخ 03 يناير 2011

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 42 عدد 104صحيفة 

125مؤرخ في 22 ماي 2001

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 45 عدد 91 

صحيفة 118 بتاريخ 02 ابريل 2002.

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 41عدد 251 

صحيفة 294 بتاريخ 27 فبراير 2001.
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رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم124 عدد 89 

صحيفة 107 بتاريخ 15 فبراير 2017

نسخة من القانون األساسي لشركة بوكمزة أصلها مؤرخ في 

20 ديسمبر 2000

نسخة من السجل التجاري لشركة بوكمزة أصلها مؤرخ في 31 يناير 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 16 يناير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 21 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131140 - 24

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - محمد أحلوش بنور بن محمد بنسبة 1/2

2 - سليمة بنور بنت املصطفى بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنور".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة أجدير، احملل املدعو : " حي الدوالي تركمنت"

مساحته : 01 اَر 61 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة اخلطابي مصطفى؛

شماال : ورثة اخلطابي ارحيمو؛

جنوبا : مشروع طريق؛

غربا : بغدادي علي، بغدادي كرمية ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 147 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 93 عدد 71 بتاريخ 06 يناير 2020

2 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 54 صحيفة 62 عدد 43 بتاريخ 09 مارس 2013

3 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 56 صحيفة 239 عدد 175 بتاريخ 19 سبتمبر 2013

4 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 53 صحيفة 385 عدد 364 بتاريخ 11 مارس 2013

5 - صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوثائق رقم 56 صحيفة 480 عدد 334 بتاريخ 28 اكتوبر 2013

أصلها  عدلي  وكالة  لعقد  اصالحي  مللحق  األصل  طبق  صورة   -  6

بتاريخ  الوثائق رقم 78 صحيفة 382 عدد 276  باقي  مضمن بسجل 

28 سبتمبر 2017

مضمن  أصلها  عدلي  امللكية  اثبات  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  7

بسجل باقي الوثائق رقم 64 صفحة 219 عدد 153 بتاريخ 15 مارس 

2015

أصلها  الورثة عدلي  وعدة  املوت  اثبات  لرسم  االصل  - صورة طبق   8

مضمن بسجل التركات والوصايا رقم 36 صحيفة 134 عدد 99 بتاريخ 

21 يناير 2013

9 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 فبراير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 21 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131141 - 24

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - كمال الفاسي ابن علي بنسبة 1/2

2 - فاطمة يزيف بنت شعيب بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أفراس اَيت كمون ".

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق علوي ومرفق بالسطح . 

احملل  قمرة،  اَيت  ورياغل، جماعة  بني  دائرة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

املدعو : " أفراس اَيت كمون"

مساحته : 01 اَر 44 س 

حدوده : 

شرقا : أحمد موح شيخ عمر؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : عبد الوهاب يزيف، محمود يزيف ؛

غربا : عبد الوهاب يزيف، محمود يزيف ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 138 

صحيفة 385 عدد 291 بتاريخ 06 ديسمبر 2018.

 244 128 صحيفة  رقم  األمالك  رسم صدقة عدلي مضمن بسجل 

عدد 200 بتاريخ 25 سبتمبر 2017

صورة مطابقة لألصل من رسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل 

األمالك العقارية رقم 65 صحيفة 457 عدد 592 بتاريخ 02 ابريل 2008.

شهادة إدارية مؤرخة في 21 فبراير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131142 - 24

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد احلكيم امقران ابن حسن

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمقران".
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نوعـه : أرض عارية

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "حي تيغانيمني

مساحته : 01 ار 09 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : حسن عابد ؛

شماال : علية عابد، منوهة عابد ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة من رسم إتبات ملكية عدلي مؤرخة في 16 ديسمبر 2019.

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 142 عدد 320 

صحيفة 427 بتاريخ 30 أكتوبر 2019 .

رقم143  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  قسمة  رسم 

عدد07صحيفة 006 بتاريخ 10 ماي 2019 

أصلها  عدلي  الورثة  وعدة  املوت  إثبات  لرسم  األصل  طبق  نسخة 

مضمن بسجل التركات والوصايا رقم20 عدد65 صحيفة 259 بتاريخ 

02 اغسطس 2003

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 82 صحيفة 167 عدد 134 بتاريخ فاحت مارس 2018.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 26 فبراير 2019.

صورة طبق األصل لرسم توكيل خاص عدلي مضمن بكناش اخملتلفة 

رقم170 صحيفة114 عدد135 بتاريخ 08 يناير 2019

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوتائق رقم 66 عدد08 صفحة12 بتاريخ 22 ماي 2015

شهادة عدم التنافي مع القانون 25.90 مؤرخة في 17 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131143 - 24

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة اخلطابي بنت عبد القادر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلطابي".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "اشاون

مساحته : 70س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : طريق ؛

شماال : ملك عصام الرحماني ؛ 

جنوبا : ورثة العياشي بوصو ؛

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 377 عدد   144 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم 

صحيفة 492 بتاريخ فاحت نوفمبر 2019

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 148 صحيفة 42 

عدد 45 بتاريخ 20 يناير 2020.

صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي أصلها مؤرخ في 01 ابريل 2008.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25.90 مؤرخة في 10 فبراير 2020 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 12 زواال

مطلب رقم 131144 - 24

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : احلسن احميدوش ابن احمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكجاج".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالت بالتراجع

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة إمزورن، احملل املدعو : "حي لعزيب

مساحته : 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الشارع ؛

شماال : الرسم العقاري عدد 27099 - 24 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5299 - 24؛

غربا : ورثة زيبوح محمد

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل 5 صحيفة 242 عدد 1561 بتاريخ 

22 ماي 1990.

عقد شراء عرفي ثابت التاريخ في 07 مارس 2008

عقد شراء عرفي ثابت التاريخ في 07 مارس 2008

شهادة إدارية مؤرخة في 12 فبراير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 11صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10090 - 25

تاريخ االيداع : 12 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد العدروج احمد بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلطة " 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هبة العدروج".

نوعه : أرض فالحية .

اوالد  املدعو  احملل  لوطا  يحي  اوالد  بنسليمان جماعة  اقليم   : موقعه 

سي داوود .

مساحته : 01 هـ 70 آ 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة داودي ولد الراحلة، ورثة داودي ولد اجملراب؛

شرقا : مسلك عمومي؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 48515 - 25؛

غربا : العدروج محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 171  عدد 87 في 04 فبراير 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 10 يناير 2020؛

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10091 - 25

تاريخ االيداع : 13 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد زيطور احمد بن مبارك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حبل اوالد عمر " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حبل اوالد عمر ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو املناصرة .

مساحته : 01 هـ 36 آ 25 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طويل بوشعيب؛

شرقا : مراح محمد؛

جنوبا : مسلك عمومي ؛

غربا : ورثة الزاكي اجلياللي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 160  عدد 199 في 27 فبراير 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 161 عدد 298 في 21 مارس 2019؛

3 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 114 عدد 385 

في 11 ديسمبر 2019؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 22 فبراير 2019؛

على   2020 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10092 - 25

تاريخ االيداع : 14 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد والديش بن حلسن .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرملية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اليسر".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : بنسليمان 

مساحته : 34 آ 91 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : املكندز احلاج واجملدوبي حليمة، اجملدوبي جنية ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : اجملدوبي امحمد؛

غربا : كحيليش احمد ومن معه .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 166 عدد 261 في 02 أكتوبر 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 168 عدد 249 في 17 أكتوبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 24 سبتمبر 2019؛

على   2020 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10093 - 25

تاريخ االيداع : 17 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب الياسمي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرس".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك احملل املدعو القطابة .

مساحته : 28 آ 56 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر، ورثة محمد بن حمر الراس؛

شرقا : ورثة الياسمي اجلياللي بن احلاج التهامي؛ 

جنوبا : ورثة الياسمي اجلياللي بن احلاج امليلودي؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 49  عدد 171 في 16 يناير 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 27 ديسمبر 2019؛

على   2020 أبريل   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.
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مطلب رقم 10094 - 25

تاريخ االيداع : 17 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد ملفضل جليل بن الصديق .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بيار " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بيار".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو اوالد سي احمد .

مساحته : 03 هـ 16 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوعزة بن العدالني، احلاج دردوز؛

شرقا : محمد البوعزاوي، لكميري بن احمد؛ 

جنوبا : رابحة جليل وفاطنة جليل؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 156  عدد 228 في 28 سبتمبر 2018؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 30 أغسطس 2018؛

على   2020 أبريل   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10095 - 25

تاريخ االيداع : 17 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة افقيرات بنت ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بادو تيرس " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابراهيم".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت احملل املدعو الغليميني .

مساحته : 1 هـ 75 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زدنون اعلي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 31085/س، نادي العربي؛ 

جنوبا : املسلك العمومي؛

غربا : اخلصومي عبد الوهاب .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 139  عدد 319 في 16 مارس 2017؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 148  عدد 132 في 20 فبراير 2018؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 17 فبراير 2017؛

على   2020 أبريل   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 10096 - 25

تاريخ االيداع : 18 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد املكاوي بن العروسي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الركيعة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض اخلير".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو العطاطرة.

مساحته : 04 هـ 26 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الكبيري محمد بن بوعزة، سوسي محمد ولد عبد القادر؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 22430 - 25، الشريفي اعمرو؛ 

جنوبا : السوسي محمد بن املفضل، الكبيري لكبير بن مصطفى؛

غربا : املكاوي مسعود .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 163  عدد 189 في 09 ماي 2019؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 25 أبريل 2019؛

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10097 - 25

تاريخ االيداع : 19 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد قباج السعيد بن عبد الغني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اجللد " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد الوجدي 2".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو املشعريني .

مساحته : 1 هـ 15 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوشوارب احلبيب؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : محمد بن الرامي، ورثة بوعمري العربي؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 51555 - 25، الرسم العقاري رقم : 51554 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 166  عدد 124 في 28 أغسطس 2019؛

2 - رسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 173  عدد 29 في 22 يناير 2020؛

3 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 166  عدد 251 في 25 سبتمبر 2019؛
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شهادة إدارية مؤرخة في 18 يونيو 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 18 سبتمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 14 يناير 2020؛

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10098 - 25

تاريخ االيداع : 19 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة محمود بنت عمار .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كرميات بن احلاج " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زكرياء".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو احملامدة .

مساحته : 02 هـ 38 آ 38 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمود خدوج؛

شرقا : ورثة عبد اهلل عكاشة؛ 

جنوبا : ورثة محمد بن املعطي؛

غربا : مسلك عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 172 عدد 121 في 29 يناير 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 03 يناير 2020؛

على   2020 أبريل   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10099 - 25

تاريخ االيداع : 19 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد بوشوارب احلبيب بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض اخلير".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو املشعريني .

مساحته : 03 هـ 62 آ 87 س تقريبا.

اجملاورون : 

 : رقم  العقاري  الرسم   ،25  -  43114  : رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

68365 - 25، الرسم العقاري رقم : 58982 - 25 ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : قباج السعيد ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 51554 - 25، الرسم العقاري رقم : 58902 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 166عدد 124 

في 28 أغسطس 2019؛

2 - صورة شمسية لرسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 173 عدد 

29 في 22 يناير 2020؛

3 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 166 في 251 

في 25 سبتمبر 2019؛

4 - صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 18 سبتمبر 2019؛

5 -صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 18 يونيو 2019؛

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" احلرشية " 

مطلب رقم : 9826 - 25 الذي أدرج االعالن عن حتديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1063 املؤرخة في 15 ماي 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 14 فبراير 020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" احلرشية " موضوع مطلب التحفيظ رقـم : 9826 - 25 

الكائن باقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الدواخة تتابع من االن 

فصاعدا في اسم شركة كينطيا اخلياري .

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش 173 عدد 88 بتاريخ 14 فبراير 2020.

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41386 - 27

تاريخ االيداع : 14 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : محمد اكرشاو بن حلسن. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك محمد"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي ايت مو 

مساحته : 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛
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غربا : عبد العزيز العمراني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 923 مؤرخ في23 اغسطس 2005 ؛

2 - رسم ملكية عدلي عدد922 مؤرخ في23 اغسطس 2005 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 05 مؤرخة في 24 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41387 - 27

تاريخ االيداع : 18 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : حلسن ابرباش بوخالد بن رحواعقى . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حلسن"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

موقعه : مدينة خنيفرة ،املكان املدعو : حي املسيرة 

مساحته : 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمود الراضي ؛

شرقا : اجلياللي الشعراء ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : محمود الراضي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي عدد 214 مؤرخ في 23 ماي 2002 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41388 - 27

تاريخ االيداع : 21 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : احمد احلدجاوي بن حمو. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صفاء"

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن مرآب.

موقعه : اقليم خنيفرة دائرة اجلموس ، ملحقة موالي بوعزة ، جماعة 

سبت ايت رحو، املكان املدعو : املركز 

مساحته : 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي (؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي (؛

جنوبا : محمد البيالي ؛

غربا : املصطفى السيساني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛ رسم ثبوت ملكية عدلي عدد101مؤرخ في08 نوفمبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 21 ابريل 2020 على 

الساعة العاشرة .

مطلب رقم 41389 - 27

تاريخ االيداع : 21 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : سفيان املغاري بن ادريس. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دينة2"

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة تغسالني ،املكان املدعو 

: تداوت امدياز، ايت مسانة .

مساحته : 01هـ 64 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الزرهوني ؛ 

شرقا : ورثة عقى ازوماك ؛

جنوبا : الطريق) ملك عمومي (؛

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم شراء عدلي عدد 46 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 ؛

2 - رسم ثبوت ملكية عدد707مؤرخ في 27 سبتمبر 2016؛

3 -رسم شراء عدلي عدد13 مؤرخ في 03 فبراير 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 21 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41390 - 27

تاريخ االيداع : 21 فبراير 2020. 

طالبة التحفيظ : فاطمة معجي بنت احلسني. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فاطمة"

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابقني .

موقعه : مدينة خنيفرة ،املكان املدعو : حي اوسحاق .

مساحته : 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : مصطفى بنكجان ؛
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جنوبا : حلسن احرشاو ؛ 

غربا : الزياني لكبير .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم شراء عدلي عدد 520 مؤرخ في 14سبتمبر 2009؛

2 - شهادة ادارية عدد63 مؤرخة في 19 فبراير 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 50473 - 28

تاريخ اإليداع :  25  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد مدير أمالك الدولة ينوب عنه مندوب أمالك 

الدولة بورزازات. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مدرسة امزرو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : مدرسة امزرو. 

نوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن مدرسة ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة توندوت، احملل املدعو : دوار امزرو.

مساحته : 38 ار 12 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة .

شرقا : الزنقة .

جنوبا : الزنقة .

غربا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- قرار اإلذن باإلقتناء مؤرخ في 12 ابريل 2019 

- صورة من قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 

- عقد شراء مثبت اإلمضاء بتاريخ 07 اغسطس 2019 

- مستخرج من كناش احملتويات امالك الدولة بورزازات 

- تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  24  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 50474 - 28

تاريخ اإليداع :  25  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد مدير أمالك الدولة ينوب عنه مندوب أمالك 

الدولة بورزازات. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مدرسة ايت علي أوعيسى.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : مدرسة ايت علي أوعيسى. 

نوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن مدرسة ؛

: دوار ايت  : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة توندوت، احملل املدعو  موقعه 

علي وعيسى.

مساحته : 62ار61س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اراضي اجلموع .

شرقا : الزنقة .

جنوبا : اراضي اجلموع .

غربا : الطريق االقليمية 1502 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : قرار اإلذن باإلقتناء مؤرخ في 12 ابريل 2019 

- صورة من قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 

- عقد شراء مثبت اإلمضاء بتاريخ 07 اغسطس 2019 

- مستخرج من كناش احملتويات امالك الدولة بورزازات

- تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  24  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 50475 - 28

تاريخ اإليداع :  26  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد الغولتي حلسن بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : دار الغولتي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : دار الغولتي. 

نوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق أول مبنية بالتراب 

و دار للبئر ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة أكدز، احملل املدعو : مركز أكدز.

مساحته : 05 ار 75 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق و موالي علي بالهادي .

شرقا : الزنقة و احلاج بن القرشي .

جنوبا : الزنقة .

غربا : الطريق و ورثة احلاج بن التهامي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2020 

-شهادة ادارية مؤرخة في 10 يناير 2020 

-وكالة مصححة اإلمضاء بتاريخ 30 يناير 2020 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  ابريل    27  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بورزازات

عبد الرحيم الطاهري    
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محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146009

تاريخ اإليداع 18 فبراير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة ماريا كارمن كابريرا دياز ،

االسم الذي يعرف به امللك " دار ماريا كارمن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار ماريا كارمن "

نوعه : أرض بها منزل سفلي قدمي ،

املغرب  زنقة   " املدعو  احملل  ايفني  سيدي  وباشوية  بلدية   : موقعه 

العربي رقم 19" ،

مساحته : 01 آ 66 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رياني سالم بعضا وتوفيق زكرياء بعضا آخر، 

شرقا : شارع املغرب العربي ،

جنوبا : أحمد زاهية بعضا وحسم مليخ وحسن شحور بعضا آخر،

غربا : عبد اهلل دايح ورع رقم 31-28057 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يونيو 2004 ،

ملحق عدلي لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2019 ،

رسم نسخة وكالة عدلية مؤرخة في 21 يونيو 1987 ،

رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 08 يوليو 2019 ،

نسخة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في08 ماي 2002،

رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 10 مارس 2016 ،

نسخة رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 فبراير 1986 ،

حكم ابتدائية طانطان رقم 144 ملف أسرة جماعي رقم 213/2011 

صادر بتاريخ فاحت نوفمبر 2011 ،

ملف   2017 مارس   29 في  مؤرخة  باالستئناف  الطعن  بعدم  شهادة 

شخصي جماعي رقم 213/2011 

عقد وصية توثيقي مؤرخ في 24 أغسطس 2009 

نسخة كاملة للحالة املدنية مؤرخة في 10 يونيو 2011 ،

اشهاد عرفي توتيقي تابت التاريخ في 27 أكتوبر 2019 ،

تصريح باحلالة املدنية مؤرخ في 14 فبراير 2017 عدد 527/2017 66.

أربع صور للوكاالت عرفية مؤرخات في 26 فبراير و30-4-1 مارس 1999 

) قصد االسئناس فقط (،

على   2020 ابريل   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146010

تاريخ اإليداع 19 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " مستشفى القرب ) االخصاص ("

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تيزنيت الدولة 579 حضري "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  اقليم  االخصاص  ودائرة  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مستشفى القرب االخصاص " ،

مساحته : 01 هـ 13 آ 83 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : امللك اخلاص للدولة املغربية ، 

شرقا : رسمعقاري رقم 19092-31 بعضا وامللك اخلاص للدولة املغربية،

جنوبا : امللك اخلاص للدولة املغربية ، 

غربا : امللك اخلاص للدولة املغربية ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 12 فبراير 2020 .

على   2020 ابريل   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146011

تاريخ اإليداع 19 فبراير 2020 .

طالبتا التحفيظ :

السيدة فاطمة اخلمري بنت الضو بن العروسي ،

السيدة صباح اخلمري بنت الضو بن العروسي ،

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك " ملك مينة احلراب "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك مينة احلراب "

نوعه : أرض بها بناية سكنية من سفلي فقط ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" قصبة تيزكي " ،

مساحته : 96 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة ، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-71140 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ،

احلقوق العينية : الشيء . 
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أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 ماي 2019 ،

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2020 ،

على   2020 ابريل   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146012

تاريخ اإليداع 20 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مسعود اوضيض بن ابراهيم ،

االسم الذي يعرف به امللك " معضيض "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"اوضيض "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " حي تزكا"،

مساحته : 05 آ 75 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بن سي أحمد ، 

شرقا : يحي هاني بعضا والطريق بعضا آخر ،

جنوبا : بلقاسم معضيض ،

غربا : آيت سيدي عمار ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

صورة طبق االصل لنسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 أغسطس 2008 ،

عقد شراء عرفي تابث التاريخ في 12 سبتمبر 2019 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 14 فبراير 2020 عدد 04/2020 ،

على   2020 ابريل   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146013

تاريخ اإليداع 21 فبراير 2020 .

طالبا التحفيظ :

السيد ابراهيم ابركيح بن محمد ،

السيد حلسن ابركيح بن محمد ،

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك " دار ابراهيم ابركيح "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار ابركيح "

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية من سفلي وأخرى من سفلي 

وطابقني وأخرى سفلية ومنرآب ومطفية ،

موقعه : جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار انعيمن " ،

مساحته : 08 آ 81 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2019 ،

على   2020 ابريل   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146014

تاريخ اإليداع 21 فبراير 2020 .

طالبا التحفيظ :

السيد ابراهيم ابركيح بن محمد ،

السيد حلسن ابركيح بن محمد ،

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك " دو انرار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دو انرار"

نوعه : أرض عارية ،

دوار   " املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  أنزي  ودائرة  وقيادة  : جماعة  موقعه 

انعيمن " ،

مساحته : 05 آ19 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق وأيت صالح ،

جنوبا : آيت صالح ،

غربا : الطريق وآيت صالح ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2019 ،

على   2020 ابريل   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ملك عبد املطلب 1 "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 800 

بتاريخ 30 أبريل 2014 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 14 فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى"ملك عبد املطلب 1"مطلب التحفيظ رقم 23070 - 31 الكائن باحملل 

املدعو"بحي تزكا"بلدية باشوية تافراوت اقليم تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا 

مجزأة على الشكل اآلتي

 : االولى  أرضيتني  لقطعتني   "2 املطلب  عبد  ملك   " اجلديد  االسم  حتت   -

 ، الطريق   : شرقا   ، باها  بن  آيت   : شماال  يحدها  س   76 آ   11 مساحتها 

 : غربا   ، احلنفي  املطلب  عبد  وورثة  املطلب محمد  عبد  ورثة   : جنوبا 

الشعبة بها بئر ويخترقها خط كهربائي دي اجلهد املنتوسط والثانية 

 ، املاء  فارق   : تزكا، شرقا  آيت   : آ 55 س يحدها شماال  مساحتها 05 

 : غربا   ، احلنفي  املطلب  عبد  وورثة  املطلب محمد  عبد  ورثة   : جنوبا 

الطريق في اسم السيدين : عبد املطلب أحمد بن ابراهيم بحصة 2/3 

وفاطمة عبد املطلب بنت ابراهيم بحصة 1/3 
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- حتت االسم القدمي " ملك عبد املطلب 1" لقطعتني أرضيتني تشكالن ما 

الغير،  : ملك  يحدها شماال  02 س  آ   02 : مساحتها  االولى  امللك  تبقى من 

شرقا : الطريق ، جنوبا : ملك الغير، غربا : ملك الغير ويخترقها خط كهربائي 

والثانية مساحتها 16 آ 07 س يحدها شماال : شكيري وآيت مسعود ، شرقا 

: الشعبة ، جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 23071-31 ، غربا : الطريق 

بها بنايتني سفليتني جزئيا وبناية من سفلي وطابق أول وأشجار اللوز 

في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي ، وذلك بناءا على نفس العقود 

والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املدكور وكذا : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 26 يوليو 2017 ، 

- وكالة عرفية مؤرخة في 08 يونيو 2017 ،

- شهادة ادارية مؤرخة في 16 أكتوبر2017 عدد 18 ،

- توصيل بايداع ملف تقني مؤرخ في 08 يوليو 2019 كناش 10 مقتطع 

رقم 06 .

- محضر االقتطاع مؤرخ في 21 ديسمبر 2018 ،

- وكالة عرفية مؤرخة في 23 ماي 2014 .

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62265 - 35

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : احلسني بوخلق ابن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بوتبودا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوتبودا.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة العرعار واخلروب والزيتون وبئر.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة آيت داوود قيادة تامنت جماعة اكليف، 

حي تسخت.

مساحته : 13 هـ 06 آ 94 س تقريبا.

حدوده

شماال : امللك الغابوي. 

شرقا : امللك الغابوي.

جنوبا : امللك الغابوي.

غربا : امللك الغابوي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2014.

- شهادة إدارية عدد 02/2014/ ق ش ق مكرر مؤرخة في 23 يناير 2014.

- صورة شمسية لتصميم موقعي.

تاريخ التحديد 21 ابريل 2020 مع 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62266 - 35

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : راضي فاطمة بنت احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اكوزازن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكوزازن.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة، باشوية وجماعة متنار دوار بيزكارن.

مساحته : 01 هـ 02 آ 22 س تقريبا.

حدوده

شماال : ممر عرضه 08 أمتار. 

شرقا : اضرضور إبراهيم بن بيهي –بعضا من ممر عرضه 02 أمتار .

جنوبا : ورثة احمد اوبيهي اضرضور .

غربا : ورثة محمد بن علي اضرضور – بعضا من ورثة موحت – بعضا من 

ورثة اداخلضير.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2019.

- شهادة إدارية عدد 365/ ق ش ق مؤرخة في 04 يونيو 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 22 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62267 - 35

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : بوشعيب الكوشي ابن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : كريشا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كريشا.

نوعه : أرض فالحية.

بوسنكار  دوار  اوناغة  وجماعة  قيادة  الصويرة،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

فرقة العرايش.

مساحته : 66 آ 73 س تقريبا.

حدوده

شماال : ثورية الكوشي-كبيرة الكوشي. 

شرقا : ممر غير نافذ عرضه 07 امتار.

جنوبا : حماد الكوشي-الرسم العقاري عدد 21553 - 35.

غربا : ممر عرضه 05 امتار.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2015.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 100/ 2015 مؤرخة في 05 نوفمبر 2015.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 04 ديسمبر 2012.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 22 ابريل 2020 مع 09 : 00 صباحا.
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مطلب رقم 62268 - 35

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : كبيرة الكوشي بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : كريشا وخريبات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك أميمة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة دوار بوسنكار.

مساحته : 33 آ 36 س تقريبا.

حدوده

شماال : الرسم العقاري عدد 18257 - 35. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21553 - -35ورثة فطومة بنت مبارك.

جنوبا : بوشعيب الكوشي.

غربا : ثورية الكوشي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2015.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 101/ 2015 مؤرخة في 05 نوفمبر 2015.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 22 ابريل 2020 مع 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62269 - 35

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : ثورية الكوشي بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : كريشا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كريشا.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة دوار بوسنكار.

مساحته : 33 آ 36 س تقريبا.

حدوده

شماال : الرسم العقاري عدد 18257 - 35. 

شرقا : كبيرة الكوشي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26122 - -35ممر عرضه 05 امتار.

غربا : حماد الكوشي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2015.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 99/ 2015 مؤرخة في 05 نوفمبر 2015.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 22 ابريل 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62270 - 35

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محسن الدودي ابن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فدان الزيتون.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الزيتون.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار، قيادة تدزي جماعة اداوكرض دوار 

دوار بوزمة.

مساحته : 10 آ 89 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا : احمد الداودي.

جنوبا : احمد الداودي.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2019.

- شهادة إدارية عدد 11/ ج.أ مؤرخة في 11 ابريل 2019.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يناير 1994

- صورة شمسية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 1993.

تاريخ التحديد 23 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62271 - 35

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : السعدية اوسيف بنت عمر.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فدان الزيتون.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الزيتون.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار، قيادة تدزي جماعة اداوكرض دوار 

دوار بوزمة.

مساحته : 15 آ تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا : احمد الداودي.

جنوبا : احمد الداودي.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ابريل 2019.
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- شهادة إدارية عدد 06/ ج.أ مؤرخة في 11 ابريل 2019.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 اغسطس 2004.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يناير 1994

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 01 ديسمبر 1993.

- تصريح بالشرف عرفي مؤرخ في 11-11-2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 ابريل 2020 مع 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62272 - 35

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ :

- فاطمة اخلياطي بنت بوعزة

- محمد مصلوحي ابن احلسني

- مصطفى مصلوحي ابن احلسني

- خديجة مصلوحي بنت احلسني

- مونية مصلوحي بنت احلسني

- سعيدة مصلوحي بنت احلسني.

بصفتهم مالكني على الشياع بنسبة سهم واحد لألولى من أصل 

ثمانية أسهم، وسهمان لكل إبن ذكر وسهم واحد لكل بنت، والكل 

من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك ناكر 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ناكر 1.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة وقيادة وجماعة احلنشان حي أوالد رحو.

مساحته : 77 آ 49 س تقريبا.

حدوده

شماال : سعيد دوباج. 

شرقا : سعيد دوباج.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 يناير 2020.

- شهادة إدارية عدد 02/ 2020 ق.ش.د مؤرخة في 09 يناير 2020.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2006.

- وكالة عدلية مؤرخة في 31 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 27 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62273 - 35

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ :

- فاطمة اخلياطي بنت بوعزة

- محمد مصلوحي ابن احلسني

- مصطفى مصلوحي ابن احلسني

- خديجة مصلوحي بنت احلسني

- مونية مصلوحي بنت احلسني

- سعيدة مصلوحي بنت احلسني.

بصفتهم مالكني على الشياع بنسبة سهم واحد لألولى من أصل 

ثمانية أسهم، وسهمان لكل إبن ذكر وسهم واحد لكل بنت، والكل 

من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك ناكر 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ناكر2 .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة وقيادة وجماعة احلنشان حي أوالد رحو.

مساحته : 04 آ 81 س تقريبا.

حدوده

شماال : سعيد الهراوي. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : ورثة سالم باموس.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 يناير 2020.

- شهادة إدارية عدد 03/ 2020 ق.ش.د مؤرخة في 09 يناير 2020.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2006.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 27 ابريل 2020 مع 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62274 - 35

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم هوان ابن حميد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك وراء الدار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك وراء الدار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر في طور البناء.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرى دوار التابية.

مساحته : 02 هـ 05 آ 07 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق إقليمي رقم -2210 ورثة العياشي النعيري. 
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شرقا : ورثة العياشي الصاحلي.

جنوبا : الركراكي لصفر- حسن لصفر.

غربا : مسلك عمومي عرضه 03 امتار.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يوليو 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 يوليو 2019.

- شهادة إدارية عدد 74/ 19/م ت مؤرخة في 02 يوليو 2019.

- ملحق عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2020.

- نسخة من وكالة عدلية مؤرخة في 09 ماي 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 27 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62275 - 35

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان ايت اركيك ابن ابيه.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : حرمي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حرمي.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة جماعة اخملاليف دوار الزنيد.

مساحته : 01 هـ 03 آ 66 س تقريبا.

حدوده

شماال : الشعبة. 

شرقا : نافع حسام.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : ايت اركيك عبد الرحمان.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 يوليو 2019.

- شهادة إدارية عدد 29/ م ق ج مؤرخة في 25 يوليو 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 29 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " لوطا ".

مطلب رقم 75 - 23 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 3568 املؤرخة في 18 مارس 1981.

مسطرة  فإن   ،2020 فبراير   21 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،23  -  75 عدد  التحفيظ  مطلب  ذي  لوطا"   " املسمى  امللك  حتفيظ 

حامد،  آيت  دوار  اوناغة  وجماعة  قيادة  الصويرة  ودائرة  بإقليم  الكائن 

ستتابع من اآلن فصاعدا مجزئة على الشكل التالي : 

- في حدود مساحة 20 آر، و حتت إسم " ملك امخششان" في اسم السيد 

واحلامل   ،1936 سنة  مزداد  اجلنسية،  مغربي  عمر،  بن  امخششان  محمد 

لبطاقة التعريف الوطنية عدد B95621، متزوج حسب الشريعة اإلسالمية 

بالسيدة ميلودة حموش بنت سعيد.

رحام طالب  السيد عمر  إسم  في  اإلسم،  نفس  وحتت  امللك،  باقي   -

التحفيظ األصلي.

 وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ في 

07 سبتمبر 1981، وأحكام وقرارات قضائية : احلكم اإلبتدائي عدد 264 مؤرخ 

02 يونيو 2010،  2008، القرار اإلستئنافي عدد 74 مؤرخ في  في 04 ديسمبر 

وشهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 19 يوليو 2012. 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "الزمكة".

مطلب رقم 61996 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1080 املؤرخة في 11 سبتمبر 2019.

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،2020 فبراير   25 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى   

الكائن   ،35  -  61996 عدد  التحفيظ  مطلب  ذي   " الزمكة   " املسمى  امللك 

احلدادة،  دوار  بوزرقطون،  موالي  جماعة  أقرمود،  قيادة  الصويرة،  ودائرة  بإقليم 

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم السيد : إدريس عبد الوش ابن محمد، وذلك 

بناء على نفس العقود املودعة سابقا، وكذا بناء على رسم شراء وضم عدلي 

مؤرخ في 22 فبراير 2020.

 احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة 

    ربيع الشركي

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 64171 - 37

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : عبدالسالم العسري بن علي ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرجة عبدالعزيز " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مرجة عبدالعزيز ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو مرجة عبدالعزيز ؛ 

مساحته : 01 ار 20 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : اخلبش أيوب ؛ 

شرقا : احلداد رشيدة ؛ 

جنوبا : الطريق الرئيسية ، 

غربا : الكنوني ادريس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 19 نوفمبر 2016 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 10 فبراير 2020 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 19 نوفمبر 2016 ؛ 

 .h 10 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ابريل 2020 على الساعة
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مطلب رقم 64172 - 37

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : وسام اشنيول بنت محمد ؛

زاهية الشنتوفي بنت إبراهيم بنسبة متساوية بينهما .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كرسنة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كرسنة ؛

و  غرفة  و  اول  طابق  و  طابق سفلي  من  بناية  بها  أرض   : مشتمالته 

مطبخ بالسطح . ؛

موقعه : اقليم تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي الدشيار 

مساحته : 99 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : البقالي سيدي عبد السالم بن سيدي عبدالكرمي ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : بالد احليلي عبدالسالم بن احمد ، 

غربا : مطيع محمد بن عبدالسالم بن عمر بن قاسم العشايشي و من معه ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم صدقة عدلي بتاريخ 21 يوليو 2011 ؛ 

اشهاد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 ديسمبر 2019 .

صورة شمسية لوكالة خاصة بتاريخ 6 ديسمبر 2019

شهادة إدارية بتاريخ 28 يناير 2020 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 8 ماي 1995 ؛ 

 .h 14 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ابريل 2020 على الساعة

مطلب رقم 64173 - 37

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : حميد اجمليدي ابن بوزيد ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أوالد سعيد " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أوالد سعيد ؛

مشتمالته : أرض بها بناية من طابق ارضي ؛

موقعه : اقليم تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو مرجة عبدالعزيز ؛ 

مساحته : 00 ار 87 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : نزهة البوزيدي التيالي ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : عبدالواحد القرشي ، 

غربا : ورثة جلول سي حمة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي بتاريخ 10 يوليو 2011 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 9 سبتمبر 2011 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 26 مارس 2013 ؛

 .h 15 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ابريل 2020 على الساعة

مطلب رقم 64174 - 37

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 .

النائب عنها مندوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة بتاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان القرعة 4" ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان القرعة 4 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو تيزيغوان 

مساحته : 9 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة اخلمار اكويطع ؛ 

شرقا : املصباحي اعمر ؛ 

جنوبا : الطريق و ورثة أوالد حمى 

غربا : ورثة الفالح محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

الظهير الشريف رقم 1-58-103 املؤرخ في 27 مارس 1958 ؛ 

ملخص من كناش احملتويات ؛ 

تصميم يوضح القطعة موضوع التحفيظ 

ملخص مطلب التحفيظ 

 .h 10 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ابريل 2020 على الساعة

مطلب رقم 64175 - 37

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 .

النائب عنها مندوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة بتاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان القرعة 3" ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان القرعة 3 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو تيزيغوان 

مساحته : 2 ار 60 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : املصباحي محمد بن محمد ؛ 

شرقا : املصباحي محمد بن علي ؛ 

جنوبا : الطريق . 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

الظهير الشريف رقم 1-58-103 املؤرخ في 27 مارس 1958 ؛ 

ملخص من كناش احملتويات ؛ 

تصميم يوضح القطعة موضوع التحفيظ 

ملخص مطلب التحفيظ 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ابريل 2020 على الساعة



عدد 1105 - 09 رجب 1441 )04 مارس 2020(1690

مطلب رقم 64176 - 37

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : عمر الشمالي بن علي ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكنيسة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكنيسة ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو مزارع و أمالك الكنيسة ؛ 

مساحته : 36 ار 4 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : اليوسفي محمد ؛ 

شرقا : ورثة بوجنرة عمر و ورثة املغناوي محمد ؛ 

جنوبا : ورثة اخلدير محمد و مرزوق محمد ، 

عبدالسالم  و  الكساكس  عائشة  و  فتيحة  الكساكس   : غربا 

الكساكس و املسعودي علي . ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 20 ماي 2017 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 24 فبراير 2020 ؛ 

 .h 11 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ابريل 2020 على الساعة

مطلب رقم 64177 - 37

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : حفيظ الغندور بن عبداجلليل ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جتزئة اجلابري " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : وئام ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة تيسة احملل املدعو تيسة املركز ؛ 

مساحته : 01 ار 10  س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : محمد املسعودي ؛ 

شرقا : حميد رزوكة ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : عبدالسالم اجلابري ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 3 مارس 2008 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 14 ديسمبر 2007 .

شهادة إدارية بتاريخ 3 مارس 2008 ؛ 

 .h 13 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ابريل 2020 على الساعة

مطلب رقم 64178 - 37

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اقليع النوايل " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اقليع النوايل ؛
مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : إقليم ودائرة تاونات جماعة ارغيوة احملل املدعو احلجيني ؛ 
مساحته : 35 ار 00  س تقريبا. 

حدوده  : 
، فاطمة الزواين بنت عبدالسالم جنية بنت  شماال : محمد بن اخلادر 

محمد الزوين و بوشتى بن محمد احساين الزوين ؛ 
علي  بنت  فاطمة  و  سرحان  السالم  عبد  ورثة  املرجاني  محمد   : شرقا 

السليماني ؛ 
جنوبا : ورثة بوشتى بن علي الزواين ، 

غربا : الطريق ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 
 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 ابريل 2020 على الساعة
احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

ابن طامة يوسف     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31666 - 39
تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ :
- السيد بزي عبد الكبير بن محمد بنسبة 2/10.

- السيد بزي عبد الطيف بن محمد بنسبة 2/10.
- السيدة بزي خديجة بنت محمد بنسبة 1/10.
- السيدة بزي جميلة بنت محمد بنسبة 1/10.

- السيد بزي حسن بن محمد بنسبة 2/10.

- السيد بزي حميد بن محمد بنسبة 2/10.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » شروق «.    

نوعـه : ارض عارية.
موقعه : سيدي بلقاس بلدية تارودانت.

مساحته : 10 ار 90 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : املصرف؛ 
شرقا : الرسم العقاري عدد 15660 - 39؛ 

جنوبا : الطريق؛
غربا : احمد ولد رادية والرسم العقاري عدد 9436 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 2020.

تاريخ التحديد : 20 ابريل 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31667 - 39
تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد ايت الشيخ بن عيسى.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك ايت الشيخ «.    
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نوعـه : بناية سفلية عبارة عن مقهى.
موقعه : ايت ايعزة القدمية بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 46 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : الطريق؛ 
شرقا : ايت الشيخ عيسى؛ 

جنوبا : بن مالك الضاوية؛
غربا : ساقية؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2019.

تاريخ التحديد : 21 ابريل 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31668 - 39
تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد وحقي بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تكجداف «.    

نوعـه : أرض فالحية.
: مزارع دوار دو اكادير جماعة سيدي احساين قيادة سكتانة  موقعه 

اقليم تارودانت.
مساحته : 04 هـ 64 ار 09 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : اد بال حسني وحميد ارحو؛ 

شرقا : حميد ارحو؛ 
جنوبا : وحقي ابراهيم؛

غربا : الطريق؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2015.
تاريخ التحديد : 22 ابريل 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31669 - 39
تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية) امللك اخلاص ( النائب عنها مندوب 
امالك الدولة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اجملموعة الغابوية الركانة «.    
نوعـه : أرض بها بعض البنايات االدارية ومساكن وظيفية وبئر.

اقليم  احلمري  موسى  سيدي  دائرة  اركانة  جماعة  اركانة  مركز   : موقعه 
تارودانت.

مساحته : 08 هـ 88 ار 91 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : الطريق؛ 
شرقا : الشعبة وحلسن بوكايز؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 34924 - 39؛
غربا : واد؛

احلقوق العينية : الشئ.
الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 30 يناير 2020.
تاريخ التحديد : 22 ابريل 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31670 - 39

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد اعراب عمر بن اخلضير .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار عمر اعراب «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية دات طابق اول.

موقعه : شارع عالل بن عبد اهلل رقم 15 جنان احلفير اكفاي مدينة تارودانت.

مساحته : 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد اضرضور؛ 

شرقا : ورثة سي اسماعيل هرماس؛ 

جنوبا : ورثة احلاج محمد هرماس؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 06 ابريل 2019.

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في 08 مارس 2019.

- عقد بيع عدلي مؤرخ في 02 نوفمبر 2017.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 09 يناير 2012.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 1998.

- نسخة طبق االصل لعقد وكالة عرفي مؤرخ في 26 فبراير 1986.

تاريخ التحديد : 23 ابريل 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31671 - 39

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ :

- السيد امزراو حسن بن محمد بنسبة 1/2 .

- السيدة الشعالي جنمة بنت محمد بنسبة 1/2 .

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

نوعـه : دار للسكن سفلية دات طابقني علويني.

موقعه : املعديات مدينة تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة محمد بويوسك؛ 

جنوبا : ورثة محمد بويوسك ؛

غربا : ايت بركة سالم؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 19 يناير 1989.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 1996.

تاريخ التحديد : 23 ابريل 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31672 - 39

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد هموش بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك هموش «.    
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نوعـه : أرض فالحية بها دار من تراب.

موقعه : دوار بلبيض جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 42 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 32237 - 39؛ 

شرقا : ورثة لعلول عبد السالم منهم العربي؛ 

جنوبا : بوهوش العربي بن حماد؛

غربا : الطريق والرسم العقاري عدد 11178 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم االستمرار عدلي مؤرخ في 29 ابريل 2008.

تاريخ التحديد : 23 ابريل 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31673 - 39

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة رشيدة بومحاش بنت ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » جنينة فلغريس «.    

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : دوار زاوية سيدي صالح جماعة وقيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 06 ار 14 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج علي اميدة؛ 

شرقا : ايت سي عباد محمد؛ 

جنوبا : سي احماد بن ماد؛

غربا : بوعرقوب موالي العربي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم االستمرار عدلي مؤرخ في 28 مارس 2016.

تاريخ التحديد : 23 ابريل 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31674 - 39

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد الوافي بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » البحيرة «.    

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : دوار بويحي جماعة الدير قيادة و دائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 13 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوافي امبارك؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 37111 - 39؛

غربا : الوافي امبارك؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم االستمرار عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.

تاريخ التحديد : 27 ابريل 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31675 - 39

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد موالي احمد عودة بن موالي ميلود.

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

نوعـه : دار سفلية.

موقعه : حي الشليوات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : موالي ميلود عودة؛ 

شرقا : موالي ميلود عودة ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : موالي ميلود عودة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2015.

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عدلي مؤرخ في 13 يونيو 1981.

- شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 24 اكتوبر 2019.

تاريخ التحديد : 27 ابريل 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » فدان دار الطالب « 

مطلب رقم 19842 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 924 املؤرخة في 14 سبتمبر 2016.

حتفيظ  مسطرة  فان   2020 فبراير   10 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

امللك املسمى" فدان دار الطالب " موضوع مطلب التحفيظ عدد 19842 - 39 

تارودانت،  اقليم  افريجة  الطالب جماعة سيدي دحمان قيادة  دار  دوار  الكائن 

قدرها  وملساحة  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  االن  من  ستتابع 

01هـ 61 ار 30 سنتيار، وذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سالفا تدعيما 

ملطلب التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2018.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8262 - 40

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : احلسن زروال بن حماد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمللة ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " حمللة ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.

مساحته : 15 آر 92 س تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي بعرض 06 امتار؛ 

شرقا : مسلك عمومي بعرض 03 امتار ؛ 

جنوبا : زروال زكية ؛ 

غربا : زروال موسى ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 249 صحيفة 293 كناش االمالك رقم 169 

مؤرخ في 28 ديسمبر 2019 توثيق وجدة.

على   2020 أبريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8263 - 40

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : بنيونس عمروس بن قويدر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " توريرت احمد موسى ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " توريرت احمد موسى ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد املير.

مساحته : 01 هـكتار 46 آر 65 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عمروس مسعود ؛ 

شرقا : طاهري نور الدين ومن معه ؛ 

جنوبا : ورثة قاسمي ؛ 

غربا : طريق عمومية بعرض 10 امتار وصديقي ميمون ومن معه؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 153 صحيفة 193 كناش االمالك رقم 156 

مؤرخ في 10 سبتمبر 2018 توثيق وجدة.

على   2020 أبريل   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8264 - 40

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : بنيونس عمروس بن قويدر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سفيون ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " سفيون ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد املير.

مساحته : 01 هـكتار 44 آر93 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عمروس ابراهيم ومن معه ومسلك عمومي بعرض 05 أمتار؛ 

شرقا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار؛ 

جنوبا : ورثة عمروس عبد السالم ؛ 

غربا : ورثة رمضاني ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 362 صحيفة 422 كناش االمالك رقم 155 

مؤرخ في 10 سبتمبر 2018 توثيق وجدة.

على   2020 أبريل   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8265 - 40

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : بنيونس عمروس بن قويدر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سفيون ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " سفيون ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد املير.

مساحته : 38 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طاهري نور الدين ومن معه ؛ 

شرقا : ورثة رمضاني ؛ 

جنوبا : ورثة رمضاني؛

غربا : مسلك خاص بعرض 02 أمتار؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 279 صحيفة 329 كناش االمالك رقم 155 

مؤرخ في 10 سبتمبر 2018 توثيق وجدة.

على   2020 أبريل   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 8266 - 40

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد نهاري بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اخلربة ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " اخلربة ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار تغجيرت.

مساحته : 06 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق بعرض 10 أمتار؛ 

شرقا : ورثة نهاري الطاهر؛

جنوبا : ورثة نهاري اخلامسة بنت علي؛

غربا : نهاري أحمد بن علي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

رقم 13  االمالك  : رسم ملكية عدد 293 صحيفة 264 كناش  امللك  أصل 

مؤرخ في 25 اغسطس 2017 توثيق أحفير.

على   2020 أبريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى     
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محافظة صفرو

مطلب رقم 30148 - 41

تاريخ االيداع : 11 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - وحيدة بنت موالي علي العلوي خلناتي؛

2 - مينة بنت موالي علي العلوي خلناتي؛

3 - املصطفى بن موالي علي العلوي خلناتي؛

4 - فاطمة الزهراء بنت موالي علي العلوي خلناتي، بصفتهم شركاء 

على الشياع للذكر مثل حظ األنثيني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالبو التحفيظ للملك : " املرحومة". 

نوعـه : أرض صاحلة للبناء؛

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : " اخلاينة السفلى".

مساحته : 06 آ 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 9851 - 41؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ممر وهشام العرصي؛

غربا : ممر محدود ؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 أغسطس 2002؛ 

2 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 23 يناير 2020؛

3 - نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي بتاريخ 27 يناير 2020؛

4 - صورة شمسية لشهادة عدم ثبوت حق حبسي بتاريخ 16 

أغسطس 2002؛ 

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30149 - 41

تاريخ االيداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد رحو بن احلسني عطفا.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تفرانت.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "تفرانت". 

نوعـه : أرض فالحية؛

السبع  آيت  وجماعة  كندر،قيادة  إميوزار  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 

جلروف، احملل املدعو : "دوار آيت صالح".

مساحته : 12 آ 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني أوعائشة؛

شرقا : ورثة عطفا احلسني؛

جنوبا : ورثة الصهيبي؛

غربا : ورثة محمد أوعائشة؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر 1976؛ 

2 - عقد ملحق إصالحي مؤرخ في 10 سبتمبر 2019؛

3 - شهادة مطابقة اإلسم بتاريخ 28 يناير 2020؛

4 - نسخة موجزة من رسم الوالدة بتاريخ 29 يناير 2020؛

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

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30150 - 41

تاريخ االيداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن حمادي كرنيس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان الوجلة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك املرضي". 

نوعـه : أرض فالحية بها 24 شجرة من الزيتون و بناية من سفلي؛

احملل  اقورار،  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "دوار عيون السمار".

مساحته : 10 آ 88 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : تولي العربي؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : ورثة الزريعيني؛

غربا : ورثة ملريغي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 ماي 2004؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يونيو 2008؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 أكتوبر2009؛

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

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 30151 - 41

تاريخ االيداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بن بنعيسى الكعيدي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : خربة التوامة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "خربة التوامة". 

نوعـه : أرض محجرة؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل، قيادة بني يازغة،جماعة عني متكناي، 

احملل املدعو : "مزارع العالمة".

مساحته : 01 هـ 44 آ تقريبا.
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حدوده : 

شماال : مقطع الريح؛

شرقا : أوالد بن دحو،أوالد بنعيسى،الساقية واألحباس؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : حمادي بنعيسى،محمد بنعيسى؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 أكتوبر 2017؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14 أبريل 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30152 - 41

تاريخ االيداع : 14 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة سهام بنت حلسن ابروري.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "سامي". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : "حي زالغ".

مساحته : 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ساحة عمومية؛

شرقا : زنقة عمومية؛

جنوبا : محمد احلياني؛

غربا : زنقة عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 ماي 2000؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 أكتوبر 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14 أبريل 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30153 - 41

تاريخ االيداع : 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد كمال بن محمد عمراني منصوري ادريسي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : " تسشارت تزكغت "..

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "محمد وعلي". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة صفرو، قيادة ايت يوسي جماعة العنوصر احملل 

املدعو : "مزارع ايت امحمد".

مساحته : 02 هـ 02 آ 87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت امحمد أورحو؛

شرقا : مسلك عمومي؛

جنوبا : ورثة بوسدور يامنة؛

غربا : مقطع الريح؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 أبريل 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30154 - 41

تاريخ االيداع : 18 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة لطيفة بنت احلسني بريان.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : " الرقعة "..

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرقعة أغزديس". 

نوعـه : أرض بها بناية من قبو وسفلي؛

موقعه : اقليم صفرو، بلدية البهاليل احملل املدعو : " الرقعة ".

مساحته : 02 آ 47 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الشيخ، محمد بادير، سمري فاطمة؛

شرقا : فاطمة السباعي، علي خراب ومحمد جيجي؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 أبريل 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت          

مطلب رقم 35616 - 42

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ :

1 -محمد بوكرين ابن ميمون بنسبة 7/8.

2-عائشة اوزكي بنت موحى بنسبة 1/8.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امن عمرين 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امن عمرين1. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو  امني غمرين.

مساحته : 59آ 72 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : العاصي واملصرف؛

شرقا : مصرف املاء؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : مصرف املاء؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

نسخة من رسم إراثة وفريضة عدلية ضمن حتت عدد 14 ص 17 كناش 

التركات 09 بتاريخ 10 يناير 1996

رسم شراء عدلي كناش االمالك 4 ص 493 بتاريخ 02 سبتمبر 1966

على   2020 أبريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35617 - 42

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عائشة اوزكي بنت موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امن عمرين

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امن عمرين 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو  امني غمرين.

مساحته : 08آ 94س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد الرحمان؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق العمومي ؛

غربا : عدي بن حجو؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 37 ص 40 سجل االمالك عدد 58 بتاريخ 

08 يوليو 2008

على   2020 أبريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35618 - 42

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد بوكرين بن ميمون

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوتقشمرت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امن عمرين 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

ايت  املدعو   زايدة، احملل  ودائرة ميدلت قيادة وجماعة  اقليم   : موقعه 

بن يشو.

مساحته : 17آ75س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اوطا حوس؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : املصرف ؛

غربا : تدرسة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 520 كناش االمالك رقم 48 بتاريخ 

06 فبراير 2001

على   2020 أبريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35619 - 42

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد بوكرين بن ميمون

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مي غمرين

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك امن عمرين 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو ايت بن يشو.

مساحته : 52آ24س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اطعوش؛

شرقا : الساهل محمد؛

جنوبا : الساهل محمد ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء
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أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 543 كناش 25 بتاريخ 05 أغسطس 2003

2020على  ابريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                           حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141801 - 44

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : اللواط زهراء بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أوالد عبد 02 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " أوالد عبد 02 ".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار الديور جماعة وقيادة  مطران إقليم سيدي بنور.

مساحته : 35 ار 59 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : بوشعيب زروال؛  

شرقا  : طريق؛

جنوبا :  عبد الرحيم الصادقني؛ 

غربا :  طريق.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك  : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ 26 ديسمبر 2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

على   2020 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 و 30 د صباحا.

مطلب رقم  141802 - 44

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : املكدر زهراء بنت محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلطة جلدية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "احلطة جلدية ".

 نوعه  : أرض عارية.

موقعه : دوار الديور جماعة وقيادة مطران اقليم سيدي بنور.

مساحته : 6 ار 95 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : طريق عمومية عرضها 5امتار؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 96380 - 44؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 96381 - 44؛

غربا : صادق فوزية  بنت الغوتي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2019.

- شهادة ادارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

على   2020 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 و 45 د صباحا.

مطلب رقم 141803 - 44

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ  : 

1 - لغريبي عبد الرحيم بن محمد بنسبة 14/56.

2 - لغريبي عبد العزيز بن محمد بنسبة 14/56.

3 - لغريبي فاطمة بنت محمد بنسبة 7/56.

4 - لغريبي نعيمة بنت محمد بنسبة 7/56.

5 - لغريبي نادية بنت محمد بنسبة 7/56.

6 - حركاتي السعدية بنت عبد القادر بنسبة 7/56.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " دار العسارة ".

 نوعه : دار للسكن بها مخزن بالطابق السفلي وطابق اول.

موقعه : رقم 82 شارع عالل بن عبد اهلل مدينة سيدي بنور.

مساحته : 65 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : شارع احلسن الوزاني؛

شرقا  : شارع عالل بن عبد اهلل؛

جنوبا : محمد الناجي؛

غربا : مصطفى ايتو بيهي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 أغسطس 1965.

 - رسم اراثة عدلي 11 أبريل 2018.

 - عقد وكالة عرفي مصحح االمضاء  في 12 أبريل 2018.

 - شهادة ادارية مؤرخة في 19 فبراير 2019.

 - شهادة ادارية مؤرخة في 26 سبتمبر 2019.

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 و 30 د صباحا.

مطلب رقم 141804 - 44

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020

طالب التحفيظ  : 

1 - لغريبي عبد الرحيم بن محمد بنسبة 14/56.

2 - لغريبي عبد العزيز بن محمد بنسبة 14/56.

3 - لغريبي فاطمة بنت محمد بنسبة 7/56.
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4 - لغريبي نعيمة بنت محمد بنسبة 7/56.

5 - لغريبي نادية بنت محمد بنسبة 7/56.

6 - حركاتي السعدية بنت عبد القادر بنسبة 7/56.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار اعزيب كوكو".  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "دار اعزيب كوكو".

 نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول.

موقعه : رقم 22 سارع ابراهيم الروداني مدينة سيدي بنور.

مساحته : 64 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : الغزال بنت احمد وسي محمد حبوب؛

شرقا  : الغزال بنت أحمد واللة سيدي بنت موالي ادريس؛ 

جنوبا : اللة سيدي بنت موالي ادريس وزنقة؛ 

غربا : زنقة ومحمد حبوب.

احلقوق العينية : وجود حائط مشترك على ثالث واجهات 

أصل امللك  : 

 - رسم شراء مؤرخ في 25 يوليو 1966.

 - رسم اراثة عدلي اراثة مؤرخة في 11 أبريل 2018.

 - عقد وكالة عرفي مصحح االمضاء في 12 أبريل 2018.

 - شهادة ادارية مؤرخة في 19 فبراير 2019.

 - شهادة ادارية مؤرخة في 25 سبتمبر 2019.

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 و 45 د صباحا.

مطلب رقم 141805  - 44

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : 

 -امهادا نزهة بنت أحمد بنسبة 1/2.

 -امهادا فتيحة  بنت أحمد بنسبة 1/2.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "دار السالم".

 نوعه : أرض عاية بها بناية مساحتها 84 سنتيار.

موقعه : دوار الديور جماعة وقيادة  مطران إقليم سيدي بنور.

مساحته : 2 ار 53 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : طريق؛  

شرقا  : السعدية بن حليمة وصبري محمد؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : لعالمة عبدالرحيم.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

 - رسم ملكية عدلي مؤرخ 07 فبراير 2020.

 - شهادة إدارية مؤرخة في 05 فبراير 2020.

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 و 30 د زواال.

 

مطلب رقم 141806  - 44

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020 

طالب التحفيظ :

1 -  بشيري زكرياء بن عبد السالم بنسبة 1/3. 

2 - بشيري سعد بن عبد السالم بنسبة 1/3. 

3 - بشيري معاد بن عبد السالم بنسبة 1/3. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" الضاية".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  : "الضاية".

 نوعه  : أرض فالحية.

موقعه : دوار املعاريف جماعة كريديد قيادة اوالد عمران إقليم ودائرة 

سيدي بنور.

مساحته  : 85 ار 05 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون :

شماال  : ورثة خمار محمد بن حسن وورثة نور اليقني محمد بن اخملتار؛ 

شرقا : بشيري مصطفى بن عبد العزيز والرسم العقاري رقم 24194 - 44؛

جنوبا : ورثة بشيري محمد بن عبد العزيز وورثة بشيري أحمد بن الغوتي؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 أكتوبر 2019.

 -  رسم صدقة عدلي مؤرخ في 02 نوفمبر 2019.

 -  شهادة إدارية بتاريخ 23 أكتوبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 24 أبريل 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 141807 - 44

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : ايت عمي عبد اجمليد بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الغديرات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "الغديرات".

 نوعه : أرض فالحية.

إقليم  مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  الشدادنة  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

مساحته  :  1 هكتار 25 ار 04 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون  :  

شماال : بن الطاهر علي، ورثة محمد ايت عمي؛ 

شرقا  :  عائشة ايت عمي ؛
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جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري 32809 - 08.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  :  

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 يناير 2018.

 -  شهادة إدارية بتاريخ 04 ماي 2016

تاريخ التحديد املؤقت : 27 أبريل 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 141808 - 44

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : البسكاوي اجملدوب بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلطة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "احلطة".

 نوعه : أرض فالحية.

إقليم  العونات  قيادة  تسيريس  بني  رحال جماعة  اوالد  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 13 ار 21 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بن محمد ادريس وبن عبد اهلل الكبير؛

شرقا : جعفر مصطفى، مالح التونسي، مالح ابراهيم وبن عبد اهلل الكبير؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 22353 - 08؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 يناير 2020.

 -  شهادة إدارية بتاريخ 07 فبراير 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 27 أبريل 2020 على الساعة 11  و30 دقيقة صباحا.

 

خالصة اصالحية - مطلب رقم  36074  -  44

مبقتضى مطلب اصالحي مصحح اإلمضاء في 20 فبراير 2020 .  فإن 

مسطرة حتفيظ امللك املسمى "جنان الزيتون" ذي مطلب التحفيظ 

عمران  اوالد  وقيادة  جماعة  البجاجة  بدوار  الكائن   44  -  36074 رقم 

إقليم ودائرة سيدي بنور واملتكون من أرض فالحية مساحتها 1 هكتار 

15 ار 77 سنتيار تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن فصاعدا في اسم : 

محمد تغزة بن الفاطمي . وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا : 

 -  رسم عدلي مؤرخ في 06 أبريل 1983 مضمن 128   عدد 125  توثيق 

اوالد عمران .

خالصة اصالحية - مطلب رقم  141479  -  44

فإن مسطرة   .  2019 أكتوبر   01 في  مؤرخ  اصالحي  مبقتضى مطلب 

رقم  التحفيظ  مطلب  ذي  العمارة"  "أرض  املسمى  امللك  حتفيظ 

141479 - 44 الكائن دوار  اوالد بن الطيبي جماعة اربعاء العونات قيادة 

العونات إقليم ودائرة سيدي بنور  واملتكون  أرض فالحية مساحتها 1 

هكتار 51 ار 40 سنتيار تقريبا تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن فصاعدا 

في اسم : 

1 - عادل مينة بنت الصغير بنسبة 70/3120.

2 -  عادل عائشة بنت الصغير بنسبة 70/3120.

3 -  عادل فاطمة بنت الصغير بنسبة 70/3120.

4 -  اليزيدي يامنة بنت اعمر بنسبة 130/3120.

5 -  عادل يوسف بن الصغير بنسبة 140/3120.

6 -  عادل املصطفى بن الصغير بنسبة 1040/3120.

7 -  عادل بوشعيب بن الصغير بنسبة 140/3120

8 -  عادل عبد اهلل بن الصغير بنسبة 140/3120.

9 -  عادل عزيز بن الصغير بنسبة 140/3120.

10 -  عادل حفيظة بنت الصغير بنسبة 70/3120.

11 -  عادل مليكة بنت الصغير بنسبة 70/3120.

12 -  عادل فؤاد بن محمد بنسبة 182/3120.

13 -  عادل رشيدة بنت محمد بنسبة 91/3120.

14 -  عادل جميلة بنت محمد بنسبة 91/3120.

15 -  عادل عبد الوهاب بن محمد بنسبة 182/3120.

16 -  عادل مراد بن محمد بنسبة 182/3120.

17 -  عادل عبد الصمد بن محمد بنسبة 182/3120. 

على  بناء  وذلك   .130/3120 بنسبة  محمد  بنت  الزهرة  فرحي    -  18

العقود السابق إيداعها وكذا : 

 - رسم استدراك عدلي عدد 179 كناش اخملتلفة 55 بتاريخ 26 سبتمبر 2019 . 

خالصة اصالحية - مطلب رقم  74567  -  44

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   10 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب  ذي  الكلبة"  "ضاية  املسمى  امللك  حتفيظ 

التحفيظ  منطقة  بنور  سيدي  ودائرة  إقليم  الكائن   44  -  74567

اجلماعي املدعوة العامرية  واملتكون  أرض فالحية مساحتها 61 ار 79 

سنتيار تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن فصاعدا في اسم : 

1 -  تكيكي املصطفى بن امحمد بنسبة 2290/14256.

2 -  تكيكي فوزية بنت امحمد بنسبة 1603/14256.

3 -  تكيكي مليكة بنت امحمد بنسبة 1603/14256.

4 -  تكيكي خديجة بنت امحمد بنسبة 1603/14256.

5 -  تكيكي عبد احلق بن امحمد بنسبة 3206/14256.

6 -  تكيكي جواد بن محمد بنسبة 1260/14256.

7 -  تكيكي سلوى بنت محمد بنسبة 630/14256.

8 -  بنيني رقية بنت بوشعيب بنسبة 2061/14256.

وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا : 

 111 بعدد  مضمن   2003 مارس   04 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم    -  

صحيفة 134 كناش 57 بتاريخ 07 مارس 2003
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 -  نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ أصلها في 31 ماي 2006 مضمن 

بعدد 203 صحيفة 229 كناش 30  .

 48 230 كناش  2020 عدد  فبراير   03 بتاريخ  -  رسم اصالح فريضة   

بتاريخ 04 فبراير 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                   املصطفى بومهدي.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18749 - 53

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( حنان سعد

االسم الذي كان يعرف به امللك : فدان الدوم . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بجبوجي حنان .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف .

مساحته  : 60 آر تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ممر من 4 امتار ؛

شرقا : احلاج احمد ندري ؛

جنوبا : ورثة ادريس ؛ 

غربا : ممر من 4 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 440 صحيفة 379 

كناش األمالك عدد 106 بتاريخ 27 فبراير 2012.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 434 صحيفة 340 

كناش األمالك عدد 113 بتاريخ 10 أبريل 2013.

 - رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 37 صحيفة 20 

كناش اخملتلفة عدد 72 بتاريخ 18 فبراير 2020.

عدد  العقار  عن  اجلماعية  الصبغة  نفي  لشهادة  - صورة شمسية   

1609 مؤرخة في 31 يناير 2012.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 ابريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18750 - 53

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة  : 

كرمي مكزاري بن محمد بنسبة 1/4

ابتسام بوزيدي بن اجملدوب احلسني بنسبة 1/4

جنيب البريني بن الكبير بنسبة 2/4

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض زروق امباركة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض زروق امباركة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم دوار البراهمة .

مساحته  : 49 آر 79 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم  14098 - 53 ؛

شرقا : مسلك من 6 امتار ؛

جنوبا : محمد الزواوي ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم  21158/س ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 01 02 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 05 أبريل 2019.

 15 صحيفة   17 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 04 أكتوبر 2019.

 16 صحيفة   18 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 04 أكتوبر 2019.

 - نظير لرسم وكالة مفوضة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 761 

صحيفة 417 كناش اخملتلفة عدد 67 بتاريخ  14 ماي 2019.

 - شهادة ادارية عدد 46/2019 مؤرخة في 20 سبتمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 ابريل 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 18751 - 53

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة  : 

عمر زوهري بن بوشعيب بنسبة 10/40

سعيدة زوهري بنت عمر بنسبة 03/40

مينة زوهري بنت عمر بنسبة 03/40

بوشعيب زوهري بن عمر بنسبة 06/40

محمد زوهري بن عمر بنسبة 06/40

عبد الكرمي زوهري بن عمر بنسبة 06/40

حلسن زوهري بن عمر بنسبة 06/40

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض بالد اوالد العسري . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد العسري 2 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة دوار اوالد العسري .

مساحته  : 99 آر تقريبا.

 حدوده : 

شماال : اوالد بوعزة ؛

شرقا : طريق مارة من 10 امتار ؛
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جنوبا : اوالد ادريس العسري علي ؛ 

غربا : اوالد بوعزة و احلضري عمر ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 347 صحيفة 359 

كناش األمالك عدد 112 بتاريخ 18 أبريل 2013.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 514 صحيفة 

302 بتاريخ 12 مارس 2019.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 28 يونيو 2019.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 01 يوليو 2019.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 11 يوليو 2019.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 22 يوليو 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 ابريل 2020 على الساعة احلادية عشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 18752 - 53

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة  : 

عمر زوهري بن بوشعيب بنسبة 10/40

سعيدة زوهري بنت عمر بنسبة 03/40

مينة زوهري بنت عمر بنسبة 03/40

بوشعيب زوهري بن عمر بنسبة 06/40

محمد زوهري بن عمر بنسبة 06/40

عبد الكرمي زوهري بن عمر بنسبة 06/40

حلسن زوهري بن عمر بنسبة 06/40

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد العسري . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد العسري 1 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة دوار اوالد العسري .

مساحته  : 01 هك 40 آر 83 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : اوالد بوعزة ؛

شرقا : طريق مارة من 10 امتار ؛

جنوبا : ورثة احمد طرميل ؛ 

غربا : طريق مارة من 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 347 صحيفة 359 

كناش األمالك عدد 112 بتاريخ 18 أبريل 2013.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 514 صحيفة 

302 بتاريخ 12 مارس 2019.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 28 يونيو 2019.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 01 يوليو 2019.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 11 يوليو 2019.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 22 يوليو 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 ابريل 2020 على الساعة الثانية عشرة و النصف زواال.

مطلب رقم 18753 - 53

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد زهير بن ادريس

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اجلنان . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اجلنان .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار الشكة .

مساحته  : 24 آر 24 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ورثة احمد بن ملقدم لقبه قمرو ؛

شرقا : درنونية بنت اجلياللي و عائشة بنت ادريس و مطلب رقم 4278 - 53 ؛

جنوبا : مسلك من 10 امتار ؛ 

غربا : الزوهرة زهير ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 285 صحيفة 228 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 18 ديسمبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 109 مؤرخة في 21 نوفمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 ابريل 2020 على الساعة الثانية و النصف زواال.

مطلب رقم 18754 - 53

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( سعيد انحمي بن محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : بوطويل . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوطويل .

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد مالك .

مساحته  : 63 آر تقريبا.

 حدوده : 

شماال : مطلب رقم 14457 - 53 انحمي سعيد ؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 9 ؛

جنوبا : مطلب رقم 15323 - 53 ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم  50 - 53 )السكة احلديدية( ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك :
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 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 272 صحيفة 216 
كناش األمالك عدد 104 بتاريخ 21 ماي 2012.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 13 صحيفة 12 كناش 
عدد 38 بتاريخ 28 نوفمبر 2011.

 25 صحيفة   31 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  
كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 08 أكتوبر 2019.

عدد  العقار  عن  اجلماعية  الصبغة  نفي  لشهادة  - صورة شمسية   
1976 مؤرخة في 21 فبراير 2012.

 - تصميم هندسي.
تاريخ التحديد : 27 ابريل 2020 على الساعة التاسعة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18755 - 53
تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( حنان حلراش بنت بحوص .
االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض حمريات . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض حمريات مرس املدنة .
نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد عبو .
مساحته  : 67 آر تقريبا.

 حدوده : 
شماال : مطلب رقم 5425 - 15 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم  52101 - 53 ؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم  52581 - 53 ؛ 
غربا : ورثة محمد القنبي بن عبد الرحمان ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .
أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 321 صحيفة 256 
كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 26 ديسمبر 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 348 صحيفة 278 
كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 30 ديسمبر 2019.

بعدد  برشيد  بتوثيق  وكالة عدلي مضمن  لرسم  - صورة شمسية   
560 صحيفة 360 كناش اخملتلفة عدد 70 بتاريخ 25 ديسمبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 166 مؤرخة في 09 ديسمبر 2019.
 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 27 ابريل 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا .
احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد.

                                             فريد بدري.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33615  - 55
تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020

طالب التحفيظ : روح الدين عبد الرحمان بن صالح بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حي بوسيف"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك :  "محمد" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي بوسيف

مساحته : 90 س تقريبا

حدوده : 

شماال : علي واعراب و ابراهيم واعراب

شرقا : ورثة اعراب ابراهيم 

جنوبا : ابراهيم واعراب و علي واعراب 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 يناير 2020 

 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19 يونيو 2009 

 - شهادة إدارية بتاريخ 30 يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21ابريل 2020 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 33616 - 55 

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "ملك مسجد اميزار"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك :  "ملك مسجد اميزار" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو ايت عبو

مساحته : 1 هـ 10 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : صالح بن لكبير 

شرقا : جوهري لكبير و عالل بن كبور 

جنوبا : ايت موحى احلاج 

غربا : ايت موحى احلاج و صالح بن الكبير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 17 فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ابريل 2020 على الساعة 14 

بعد الزوال

مطلب رقم 33617 - 55 

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "قرب مدرسة ايت كنون" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك :  "قرب  مدرسة ايت كنون" 

مشتمالته : أرض فالحية 
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موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو ايت اكنون

مساحته : 40 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة ايت سوس 

شرقا : ورثة ايت احماد اوسعيد 

جنوبا : ورثة ايت العوان 

غربا : ورثة ايت صالح ابراهيم و طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 17 فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21ابريل 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33618 - 55 

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "بياض زيتون فم الزاوية" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك :  "بياض زيتون فم الزاوية" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو فم الزاوية

مساحته : 8 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : حسن امليضي 

شرقا : ورثة الكرواني صالح أوعلي و حسن امليضي 

جنوبا : ورثة ايت عمر 

غربا : حسن امليضي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك  : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 17 فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21ابريل 2020 على الساعة 15 

بعد الزوال

مطلب رقم 33619 - 55 

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020

 طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "بحيرة بوستة" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "بحيرة بوستة"  

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو ايت كنون

مساحته : 6 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة ايت اخلامسة 

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة ايت بنعلي 

غربا : ورثة ايت اخلامسة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 17 فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21ابريل 2020 على الساعة 13 

بعد الزوال

مطلب رقم 33620 - 55 

تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020

طالب التحفيظ : الراغي ناصر بن محمد بنسبة 1/1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "اكمضان" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أكوماضان" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو ايت الرغاي

مساحته : 7 آ 17 س تقريبا

حدوده : 

شماال : زهرة الراغي 

شرقا : حلسن بن عبد الرحمان 

جنوبا : طريق 

غربا : ايت محماد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 22 أكتوبر 2019 

 - شهادة إدارية بتاريخ 17 فبراير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21ابريل 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33621 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020

طالب التحفيظ : واعراب رشيد بن علي بنسبة 1 - 1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "املسيرة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "املسيرة" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة

مساحته : 1 آ 43 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 
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شرقا : احلبيب واعراب ومن معه 

جنوبا : براهيم واعراب 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 7 أغسطس 2019 

 - شهادة إدارية بتاريخ 4  فبراير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ابريل 2020  على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 33622 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020

طالب التحفيظ : ميلوي املصطفى بن محمد بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "حي تانوت" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "شمس الدين" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي اولباز

مساحته : 76 س تقريبا

حدوده : 

شماال : اولباز موحى 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : ايت منوموعلى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13ديسمبر 2005 

 - صورة طبق األصل من عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  31أكتوبر 2011 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 ماي 2012 

 - شهادة إدارية بتاريخ 27يوليوز 2016 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 ابريل 2020  على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 33623 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020

طالب التحفيظ : حدوش محمد بن احماد بنسبة 1 - 1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "تيغيرت نحدو" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "تيغيرت نحدو" 

سفلي  من  وبناية  مختلفة  أشجار  بها  فالحية  أرض   : مشتمالته 

وطابق أول 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار بوعنتر

مساحته : 3 هـ 4 آ 81 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة املعني وورثة ايت واعوش 

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة حدوش ابراهيم و حدوش محمد 

غربا : ورثة ايت شطاح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك  : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 12 فبراير 2020 

 - شهادة إدارية بتاريخ 24 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 ابريل 2020  على الساعة 13 

بعد الزوال

مطلب رقم 33624 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تسكلوت الطالب"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  للملك : "تسكلوت الطالب" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو كيمي

مساحته : 3 هـ 50 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة بامو وورثة جنار الكبير اموح 

شرقا : ورثة ايت علي 

جنوبا : ملك األوقاف 

غربا : ورثة بن الطالب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 12  فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ابريل 2020  على الساعة 13 

بعد الزوال

مطلب رقم 33625 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قرب احماد الطالب 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  للملك : "قرب احماد الطالب 2" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو كيمي

مساحته : 80 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة بنعلي علي و ايت علي اولعيد 

شرقا : حسن ايت بنعزوز 

جنوبا : محمد معزوز 
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غربا : ورثة بن سي أحمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 12  فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ابريل 2020  على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 33626  - 55 

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قرب احماد الطالب 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  للملك : "قرب احماد الطالب 1" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو كيمي

مساحته : 90 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة اشطو و محمد بن احماد و شعبة 

شرقا : رحال بن حمادي 

جنوبا : شعبة 

غربا : ورثة خلوف بوحو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 12 فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ابريل 2020  على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 33627 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيرست نايت كيمي 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  للملك : "تيرست نايت كيمي 2"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان 

مساحته : 30 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ملك األوقاف 

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة ايت حموشة محمد 

غربا : ورثة بن الطالب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 12 فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ابريل 2020  على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 33630 - 55 

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020

طالب التحفيظ : العيساوي املصطفى بن الكبير بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مريغ"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  للملك : "مريغ" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو مريغ

مساحته : 71 آ 10 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : محطة زيز للبنزيل 

جنوبا : بوعلي ابيه وورثة بوتزنديت حلسن 

غربا : ايت غري عبد الرحمان ومن معه 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : شعبة تخترق امللك

سند التملك : 

 - شهادة مطابقة االسم بتاريخ فاحت  نوفمبر  2016 

 - شهادة مطابقة االسم بتاريخ فاحت  نوفمبر  2016 

 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 3 مارس 2017 

 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 23 ماي 2017 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 يوليو 2017 

 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 3 ابريل 2018 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  20 يونيو 2018 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20 يونيو 2018 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31 يوليو 2018 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  16 أغسطس 2018 

 - رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 18سبتمبر 2019 

 - رسم عدلي موضوعه موافقة بتاريخ 29 يناير 2020 

 - شهادة إدارية بتاريخ 25 فبراير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 ابريل 2020  على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل .

                                      عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة إفران

مطلب رقم 6745  - 57

تاريخ اإليداع : 24   فبراير 2020

طالب التحفيظ :  حميد احملجوبي بن الوزاني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اوميد10".  
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نوعه : أرض فالحية 

املدعو  احملل  اخملفي،  سيدي  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

اورباجة ايت علي وحلسن

مساحته : 1 هكتار 50 آرا 65 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : اوحلسن محمد

شرقا : اوحلسن محمد

جنوبا : الطريق

غربا : الرسم العقاري رقم 16578 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 637 صحيفة 426 بتاريخ 27  

يناير  2020

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 652 صحيفة 438 بتاريخ  03 فبراير 2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 11 فبراير 2020

الساعة  2020 على  أبريل   24 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

 

مطلب رقم 6746  - 57

تاريخ اإليداع : 25   فبراير 2020

طالبا التحفيظ : 

-الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة مبكناس  بنسبة ½

-القائد أحمد بن الصديق بنسبة ½

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تفراوت".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي.

مساحته : 6 هكتارات تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعبة

شرقا : الطريق

جنوبا : الشعبة

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-مستخلصات من كناش احملتويات مؤرخ في 12 سبتمبر 2019

 2462 1958 وعدد  22 أغسطس  2391 بتاريخ  -اجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 01  يناير  1960

الساعة  2020 على  أبريل   24 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر  والنصف صباحا.

مطلب رقم 6747  - 57

تاريخ اإليداع : 25   فبراير 2020

طالبا التحفيظ : 

-الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة مبكناس  بنسبة ½

-القائد أحمد بن الصديق بنسبة ½

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيشوت بن الطالب".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي.

مساحته : 10 هكتارات تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعبة

شرقا : ورثة عبد الرحمان نايت احلو

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-مستخلصات من كناش احملتويات

 2462 1958 وعدد  22 أغسطس  2391 بتاريخ  -اجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 01  يناير  1960

الساعة  2020 على  أبريل   24 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال

مطلب رقم 6748  - 57

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020

طالب التحفيظ : العربي زواق بن سعيد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بولغنامي".  

نوعه : أرض فالحية 

ايت  املدعو  احملل  بن صميم،  أزرو، جماعة  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

موسى عدي

مساحته : 91 آرا 31 سنتياراتقريبا.

حدوده :

شماال : ممر عمومي

شرقا : الظزواق يونس 

جنوبا : الزياني ميمون

غربا : الزواق يونس

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-رسم استخراج واجب عدلي مضمن بعدد 38 صحيفة 25 بتاريخ 05 

أكتوبر 2016

-شهادة إدارية مؤرخة  في 26  ديسمبر  2019 

-نسخة عادية من احلكم احملكمة االبتدائية بأزرو عدد 806/14 بتاريخ 

11 نوفمبر 2011
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-نسخة عادية من القرار محكمة االستئناف مبكناس عدد 44  بامللف 

عدد 1106/15/1401 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2016

-شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 25 نوفمبر 2019

الساعة  2020 على  أبريل   27 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 6749  - 57

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020

طالب التحفيظ : العربي زواق بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اندوان".  

نوعه : أرض فالحية 

ايت  املدعو  احملل  بن صميم،  أزرو، جماعة  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

موسى عدي

مساحته : 43 آرا 71 سنتياراتقريبا.

حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 12839 - 57

شرقا : زواق يونس 

جنوبا : زواق يونس

غربا : بلعيد زواق، مدرسة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-رسم استخراج واجب عدلي مضمن بعدد 38 صحيفة 25 بتاريخ 05 

أكتوبر 2016

-شهادة إدارية مؤرخة  في 26  ديسمبر  2019 

-نسخة عادية من احلكم احملكمة االبتدائية بأزرو عدد 806/14 بتاريخ 

11 نوفمبر 2011

-نسخة عادية من القرار محكمة االستئناف مبكناس عدد 44  بامللف 

عدد 1106/15/1401 الصادر بتاريخ 11 فبراير  2016

-شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 25 نوفمبر 2019

الساعة  2020 على  أبريل   27 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 6750  - 57

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020

طالب التحفيظ : يونس زواق بن العربي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بولغنامي 1".  

نوعه : أرض فالحية 

ايت  املدعو  احملل  بن صميم،  أزرو، جماعة  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

موسى عدي

مساحته : 91 آرا 30 سنتياراتقريبا.

حدوده :

شماال : ممر عمومي

شرقا : زواق بلعيد 

جنوبا : الزياني ميمون

غربا : الزواق العربي

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-رسم استخراج واجب عدلي مضمن بعدد 37 صحيفة 24 بتاريخ 05 

أكتوبر 2016

-شهادة إدارية مؤرخة  في 26  ديسمبر  2019 

-نسخة عادية من احلكم احملكمة االبتدائية بأزرو عدد 806/14 بتاريخ 

11 نوفمبر 2011

-نسخة عادية من القرار محكمة االستئناف مبكناس عدد 44  بامللف 

عدد 1106/15/1401 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2016

-شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 25 نوفمبر 2019

الساعة  2020 على  أبريل   27 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر والنصف  صباحا.

مطلب رقم 6751  - 57

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020

طالب التحفيظ : يونس زواق بن العربي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بولغنامي 2".  

نوعه : أرض فالحية 

ايت  املدعو  احملل  بن صميم،  أزرو، جماعة  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

موسى عدي

مساحته : 41 آرا 09 سنتياراتقريبا.

حدوده :

شماال : ممر عمومي

شرقا : زواق بلعيد 

جنوبا : الزياني ميمون

غربا : بلعيد زواق، لعربي الزواق

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-رسم استخراج واجب عدلي مضمن بعدد 37 صحيفة 24 بتاريخ 05 

أكتوبر 2016

-شهادة إدارية مؤرخة  في 26  ديسمبر  2019 

-نسخة عادية من احلكم احملكمة االبتدائية بأزرو عدد 806/14 بتاريخ 

11 نوفمبر 2011

-نسخة عادية من القرار محكمة االستئناف مبكناس عدد 44  بامللف 

عدد 1106/15/1401 الصادر بتاريخ 11 فبراير  2016

-شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 25 نوفمبر 2019

الساعة  2020 على  أبريل   27 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال
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مطلب رقم 6752  - 57

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020

طالب التحفيظ : يونس زواق بن العربي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اندوان".  

نوعه : أرض فالحية 

ايت  املدعو  احملل  بن صميم،  أزرو، جماعة  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

موسى عدي

مساحته : 12 آرا 14 سنتياراتقريبا.

حدوده :

شماال : جعفر

شرقا : شعبة 

جنوبا : ممر عرضه ستة أمتار

غربا : الرسم العقاري رقم 12839 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-رسم استخراج واجب عدلي مضمن بعدد 37 صحيفة 24 بتاريخ 05 

أكتوبر 2016

-شهادة إدارية مؤرخة  في 26  ديسمبر  2019 

-نسخة عادية من احلكم احملكمة االبتدائية بأزرو عدد 806/14 بتاريخ 

11 نوفمبر 2011

-نسخة عادية من القرار محكمة االستئناف مبكناس عدد 44  بامللف 

عدد 1106/15/1401 الصادر بتاريخ 11 فبراير  2016

-شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 25 نوفمبر 2019

الساعة  2020 على  أبريل   27 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 6753  - 57

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020

طالب التحفيظ : خالد ايت حسني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خالد ".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو مسرعب

مساحته : 3 هكتارات 08 آرا 88 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق

شرقا : عرجون حمو 

جنوبا : تاوسافو قسو، اوسافو اوخادة

غربا : اوسافو اوخادة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

 484 616 صحيفة  -نسخة رسم شراء عدلي  مضمن أصلها بعدد 

بتاريخ 04 مارس 2008

-نسخة رسم شراء عدلي مضمن أصلها بعدد 88 صحيفة 67 بتاريخ 

09 أبريل 2008.

-شهادة إدارية مؤرخة في 27  يناير  2020 

الساعة  2020 على  أبريل   28 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا

مطلب رقم 6754  - 57

تاريخ اإليداع : 28   فبراير 2020

طالبا التحفيظ : 

-الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة مبكناس  بنسبة ½

-القائد أحمد بن الصديق بنسبة ½

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أكرض أبالو ".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي.

مساحته : 03 هكتارات تقريبا.

حدوده :

شماال : بوستاوي نزهة ومن معها 

شرقا : أراضي اجلموع  ايت واحي

جنوبا : الطريق

غربا : أمالك الدولة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-مستخلصات من كناش احملتويات مؤرخة في 12 ديسمبر 2019

 2462 1958 وعدد  22 أغسطس  2391 بتاريخ  -اجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 01  يناير  1960

الساعة  2020 على  أبريل   29 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا

مطلب رقم 6755  - 57

تاريخ اإليداع : 28   فبراير 2020

طالبا التحفيظ : 

-الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة مبكناس  بنسبة ½

-القائد أحمد بن الصديق بنسبة ½

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احرض نعقا ".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي.

مساحته : هكتارين 50 آرا  تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعبة 

شرقا : طوباني علي

جنوبا : الشعبة

غربا : الشعبة
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احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-مستخلصات من كناش احملتويات مؤرخة في 12 ديسمبر 2019

 2462 1958 وعدد  22 أغسطس  2391 بتاريخ  -اجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 01  يناير  1960

الساعة  2020 على  أبريل   29 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا

مطلب رقم 6756  - 57

تاريخ اإليداع : 28   فبراير 2020

طالبا التحفيظ : 

-الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة مبكناس  بنسبة ½

-القائد أحمد بن الصديق بنسبة ½

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شنتوف ".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي.

مساحته : 03 هكتارات  تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق

شرقا : طوباني علي

جنوبا : الشعبة

غربا : ورثة مومو بن الشريف

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-مستخلصات من كناش احملتويات مؤرخة في 12 ديسمبر 2019

 2462 1958 وعدد  22 أغسطس  2391 بتاريخ  -اجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 01  يناير  1960

الساعة  2020 على  أبريل   29 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال

مطلب رقم 6757  - 57

تاريخ اإليداع : 28   فبراير 2020

طالبا التحفيظ : 

-الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة مبكناس  بنسبة ½

-القائد أحمد بن الصديق بنسبة ½

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شنتوف ".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي.

مساحته : 03 هكتارات  تقريبا.

حدوده :

شماال : بوستاوي نزهة ومن معها

شرقا : ورثة مومو بن الشريف

جنوبا : الشعبة

غربا : الشعبة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

-مستخلصات من كناش احملتويات مؤرخة في 12 ديسمبر 2019

 2462 1958 وعدد  22 أغسطس  2391 بتاريخ  -اجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 01  يناير  1960

الساعة  2020 على  أبريل   29 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الثانية والنصف بعد الزوال

مطلب رقم 6758  - 57

تاريخ اإليداع : 28   فبراير 2020

طالبا التحفيظ : 

-الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة مبكناس  بنسبة ½

-القائد أحمد بن الصديق بنسبة ½

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شنتوف ".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي.

مساحته : 06 هكتارات  تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعبة

شرقا : بلقاسم العضيمي

جنوبا : أراضي اجلموع ايت واحي

غربا : العسوي ادريس

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-مستخلصات من كناش احملتويات مؤرخة في 12 ديسمبر 2019

 2462 1958 وعدد  22 أغسطس  2391 بتاريخ  -اجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 01  يناير  1960

الساعة  2020 على  أبريل   29 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الثالثة والنصف بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                                     عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة سال اجلديدة
  

مطلب رقم 4601 - 58

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020.

 .1  /  1 بنسبة  القادر  عبد  بنت  فاطمة  سواعدة   : التحفيظ  طالب 

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

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : دوار أوالد بنعلي جماعة السهول سال. 

مساحته : 37 آ 21 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : الرسم العقاري 53386 - 58 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد2549 - 58 

جنوبا : الرسم العقاري 10479 - 58 و ممر عمومي عرضه 03 أمتار 

غربا : طريق عمومية عرضها 20 مترا 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  :

شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 3 ديسمبر 2018 .

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 29يونيو 2019 املوافق 18 شوال 1440 .

شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 2 أكتوبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 ابريل 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 4602 - 58 

تاريخ اإليداع  : 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : منير عبد احلكيم بن أحمد بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الواد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الواد". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : دوار دوسليم جماعة عامر سال. 

مساحته : 1 هـ 14 آ 41 س تقريبا. 

منير  احلكيم  وعبد  زكور  احلاج  ورثة   : شماال   : حدوده 

شرقا : ورثة اوالد بوشتى وورثة بن زهرار -الرسم العقاري رقم 12322 - 58 

جنوبا : عبد احلكيم منير 

غربا : هدي بناصر ومطلب التحفيظ 1769 - 20 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13أغسطس 1991 املوافق 2 محرم 1412 .

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 16 فبراير  2017 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 أغسطس 2017 .

شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 17أغسطس 2017 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 4603 - 58

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : منير عبد احلكيم بن أحمد بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الواد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الواد". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : دوار دوسليم عامر بوقنادل سال. 

 مساحته : 49 آ 92 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : ورثة احلاج حزكور 

شرقا : عبد احلكيم منير 

جنوبا : املطلب رقم 1769 - 20 

غربا : مطلب رقم 879 - 20 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 30 نوفمبر 2017 .

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 5 ديسمبر 2017 املوافق 16 ربيع 

األول 1439 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 ديسمبر 2017 املوافق 18 ربيع األول 1439 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27ابريل 2020 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"الظهر"

مطلب رقم 2653 - 58 الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدة

الرسمية املؤرخة في 18يناير 2010 عدد 5805

مبقتضى مطلب إصالحي بتاريخ 18 فبراير 2020 ، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " الظهر " مطلب رقم 2653 - 58. تتابع في اسم في 

الطبغي مع وجود حق عيني عبارة عن حق مرور  اسم السيد جلول 

لفائدة السيد محمد الفرجي بن عبد الكبير في حدود مساحة 03آرا 

مبقتضى  وذلك   2048 وب  -2049ب-1072ب2047  ب  العالمات  بني  ما 

العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور اعاله وكذا :

-حكم ابتدائي عدد 153 الصادرفي امللف 141/17/1403 بتاريخ 06  مارس  2018.

-شهادة بعدم الترض واالستئناف مؤرخة في 31 ماي 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"الظهر"

مطلب رقم 4358 - 58 الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدة

الرسمية املؤرخة في07 نوفمبر 2012 عدد 723

مبقتضى مطلب إصالحي بتاريخ 24 فبراير 2020  ، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " تويرسة البير " ذي مطلب التحفيظ رقم 4358 - 58 

تتابع في اسم في اسم السيد :حسن العالوي )طالب التحفيظ(.  وذلك
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 مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور اعاله وكذا :

1441 موافق  الثانية  05 جمادى  -رسم ملحق حيازة عدلي مؤرخ في 

31 يناير 2020.

 احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

                               حسن الشاوي.

 

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4542 - 59

تاريخ اإليداع : 17  فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : السيدة عنينة زهرة بنت علي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان الفاضلة" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " جنان الفاضلة ". 

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : تاورة درب الساقية مكناس؛

مساحته : 4ار 65 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : عنينة زهرة ؛

شرقا  : الرسم العقاري 8744 ك ؛

جنوبا  : الطريق)ملك عمومي( ؛ 

غربا : الطريق)ملك عمومي(-عنينة زهرة؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك :

-رسم صدقة مؤرخ في 09 مارس 2017.

-رسم ملكية مؤرخة في 14يونيو 2016.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو16ابريل2020 الساعة 11و30 صباحا؛

مطلب رقم 4543 - 59

تاريخ اإليداع : 18  فبراير 2020؛

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

فوزية  والسيدة  الرقبة  حق  مالكة  بصفتها  مبكناس  الدولة  امالك 

الناصيري بنت احمد بصفتها مالكة حلق الزينة؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الناصيري" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " الناصيري " 

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : درب باحنيني تواركة مكناس؛

مساحته : 35 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : هزتا احمد؛

شرقا : الطريق)ملك عمومي( ؛

جنوبا : الطريق)ملك عمومي(-صفية؛ 

غربا : دادة عزيزة- شحو فاطمة؛  

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك : 

-نسخة طبق االصل من رسم عدلي مؤرخ 22 سبتمر 2000.

-مرسوم رقم 2-89-912 املؤرخ في 28  فبراير 1990.

الساعة   2020 ابريل   17  : هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

11و30 صباحا؛

مطلب رقم 4544 - 59

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020؛

مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالب 

امالك الدولة مبكناس بصفتها مالكة حق الرقبة و السيد البوعيادي 

عبد اجمليد بن احمد : بصفته مالك حق الزينة؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك البوعيادي " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " ملك البوعيادي " 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : رقم 8 درب احلاج ابراهيم تيزميي الكبيرة مكناس ؛

مساحته : 62 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : دار بنونة ؛

شرقا : دار الكدايحي ؛

جنوبا : الزنقة)ملك عمومي(؛ 

غربا : دار بنونة ؛ : 

احلقوق : العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

-نسخة طبق االصل من رسم عدلي مؤرخ 25 نوفمبر 2019.

-مرسوم رقم 2-89-912 املؤرخ في 28/ فبراير 1990التاريخ املقرر الجراء 

عملية التحديد : هو 17 ابريل 2020 الساعة 10 صباحا؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                           البوراحي عبد الواحد. 

  

محافظة إنزكان آيت ملول

مطلب رقم 21060 - 60 

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : غازي فتيحة بنت ابراهيم  

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : غازي فتيحة
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نوع امللك : بناية سكنية من سفلي وطابقني علويني

إنزكان  ، عمالة  ملول  ايت  احلضرية  اجلماعة   ، ادميم  : طريق  موقعه 

أيت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الزنقة ؛

شـرقا : طالبة التحفيظ؛

جنـوبا : ابال احمد بن بلعيد؛

غربـا : بوفارس وردية؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-عقد البيع العرفي مؤرخ في 18 فبراير 1992 .

- شهادة عدم التجزئة عدد 193/ج ا م/ جماعة ايت ملول. بتاريخ 22 

أبريل 1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 13 أبريل 2020 الساعة 10 صباحا .

مطلب رقم 21061 - 60

تاريخ االيداع : 11 فبراير 2020

طالب التحفيظ : 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بنجل احلسن.

نوع امللك : أرض عارية

موقعه : دوار البدوع، اجلماعة القروية متسية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شـرقا : محمود بن محمد؛

جنـوبا : مبارك بن احلسن؛

غربـا : اسليمي محمد؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-رسم بيع عرفي مؤرخ في 26 ديسمبر 2011

-صورة شمسية طبق االصل لعقد وكالة عرفي مؤرخ في 16 ديسمبر 2007

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخة في 21 نوفمبر 2011

-نسخة طبق االصل لعقد تسليم عرفي مؤرخة في 04 فبراير 2000

-شهادة ادارية عدد 355/2012 مؤرخة في 12  يونيو 2012 .

-تصميم موقعي للملك 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 13 أبريل 2020 الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 21062 - 60

تاريخ االيداع : 12 فبراير 2020

طالب التحفيظ : عبدالرحمان ستار بن محمد 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : تعمريت بقعة رقم 06.

نوع امللك : أرض عارية

موقعه : دوار دار بن الشيخ، اجلماعة احلضرية التمسية ، عمــــالة 

إنزكان أيت ملول.

مساحته : 05 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : ايت حيدة وورثة بنمزي ؛

شـرقا : حدية الطيب ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : ورثة عبداهلل الطيب ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-نسخة لرسم استمرار مؤرخ في 28 سبتمبر 2016

 2015 أكتوبر   09 بتاريخ  االمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  وكالة   -

جماعة الداخلة .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 13 أبريل 2020 الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 21063 - 60

تاريخ االيداع : 13 فبراير 2020

طالب التحفيظ :  عائشة واملعلم بنت أحمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار توهمو.

نوع امللك : بناية من سفلي وطابق علوي 

موقعه : حي توهموا لقبالني أيت ملول ، جماعة ايت ملول ، عمــــالة 

إنزكان أيت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 32448 - 60؛

شـرقا : قريوي محمد ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الرسم العقاري 14946-60 ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مؤرخ في 13 نوفمبر 2019

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مؤرخ في 30 أغسطس 2019 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في )تاريخ التسجيل(  16 ماي 1994 

- صورة شمسية لرسم اراثة مؤرخة في 02 يوليو 1993 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 14 أبريل 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21064 - 60

تاريخ االيداع : 13 فبراير 2020

طالب التحفيظ : حسن ايت احلسني

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ايت احلسني

نوع امللك : ارض عارية 

عنوانه : حي املزار جماعة ايت ملول ، عمــــالة إنزكان أيت ملول.
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مساحته : 72 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : املعلم احمد؛

شـرقا : فاطمة بنت ابراهيم ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مسجل في 23 سبتمبر 2019

- نسخة طبق االصل لوكالة خاصة مؤرخة في 13 أغسطس 2009 

- شهادة عدم التجزئة مؤرخة في 28/08/2013 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 14 أبريل 2020 الساعة 12 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                    عبد احلليم فتح اهلل.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25532 - 61

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ :  احلسني فتحي بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فتحي"؛

نوعه :  أرض عارية؛ 

موقعه  :  والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة

احملل املدعو " دوار املنبر "؛  

مساحته : 70 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : سهل أمقشار،  

شرقا  : طريق من 5 أمتار؛

جنوبا : طريق من 5 أمتار؛

غربـا :  سهل أمقشار؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 19 نوفمبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2019؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر 2017؛

4 - نسخة من رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 19 يوليو2017؛

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يوليو2017؛

6 - نسخة من رسم موجب إراثة عدلي مؤرخ في 04 يوليو2017؛

7 - نسخة من رسم إحصاء عدلي مؤرخ في 04 يوليو2017؛

الساعة  على   2020 أبريل   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة  صباحا.

مطلب رقم 25535 - 61

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : فؤاد الطويل بن عبد السالم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجانة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو   " بني توزين "؛  

مساحته : 01 آر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24860 - 61،  

شرقا  : طريق ذات 12 متر؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربـا : ورثة عبد السالم الطويل؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

املساحة  بإصالح  متعلقة  إصالحية  خلالصة  شمسية  صورة   -  1

مصادق على صحة إمضائها في 08 يناير 2019؛

2 - صورة شمسية لتقرير اخلبرة مصادق على صحة إمضائه في 08 

يناير 2019؛

3 - صورة شمسية حملضر فرز و حتديد القطع لكل وارث مصادق على 

صحة إمضائه في 07 يناير 2019؛

4 - صورة شمسية مللحق اخلبرة التوضيحية مبنية على طلب مصادق 

على صحة إمضائها في 04 مارس 2019؛

صحة  على  مصادق  عرفي  تفويض  و  لوكالة  شمسية  صورة   -  5

إمضائه في 07 يناير 2019؛

 10 في  مؤرخ  بفرز حصص عدلي  لرسم ملحق  - صورة شمسية   6

فبراير 2017؛

7 - صورة شمسية لرسم تدوين حكم مبقاسمة عدلي مؤرخ في 24  

ديسمبر  2012؛

  12 في  مؤرخ  عدلي  عوض  بدون  تنازل  لرسم  شمسية  صورة   -  8

ديسمبر  2012؛

9 - صورة شمسية لقرار اجمللس األعلى  مؤرخ في 11 يونيو 2008؛

10 - صورة شمسية لقرار محكمة اإلستئناف مؤرخ في 26 يوليو2007 ؛

11 - صورة شمسية لقرار اجمللس األعلى  مؤرخ في 19 يناير 2005؛

12 - صورة شمسية حلكم ابتدائي مؤرخ في 04  ديسمبر  2004؛
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13 - صورة شمسية لرسم إحصاء عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 2004؛
14 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 07 أبريل 1982؛

15 - صورة شمسية لرسم قيمة متروك عدلي مؤرخ في 11 يوليو 1979؛
الساعة  على   2020 أبريل   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة  صباحا.

مطلب رقم 25536 - 61
تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : محمد احلرشاوي بن تهامي؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بسم اهلل"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو " الكوارث "؛  
مساحته :  01 آر  تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : محمد الكورفي،  

شرقا  : طريق؛
جنوبا : محمد الكورفي؛
غربـا : محمد الكورفي؛

احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 يناير 2020؛
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 يوليو2019؛

3 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 22 أكتوبر 2019؛
4 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 22 أكتوبر 2019؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 أبريل 2019؛
6 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ماي 2011؛

7 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2014؛
الساعة  على   2020 أبريل   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25537 - 61
تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : سعاد الدروش بنت عبد الفتاح؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الضريوات"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سعاد"
نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية البحراويني
فدان السعيدي، احملل املدعو " الضريوات "؛  

مساحته : 80 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية،  
شرقا  : لطيفة و السعدية الشعيري؛

جنوبا : سعيد بوشيشة؛
غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛
أصل امللك : 

1 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 فبراير 2019؛

3 - نسخة من رسم تنازل عدلي مؤرخ في 18 فبراير 2010؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2015؛

5 - نسخة من رسم موجب إراثة و إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 01 

أبريل 2008؛

الساعة  على   2020 أبريل   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25538 - 61

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : أحمد البقالي بن العياشي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شجرة الكناوي 2"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنات"

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، خندق الزرارع، احملل املدعو  " شجرة الكناوي التحتية "؛  

مساحته :  04 آر 20 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني رقم 54116 - 61 و 54009 - 61،  

شرقا  : طريق عمومية؛

جنوبا : اخملتار احلسني؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 62599 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم تصريح بإشهاد عدلي مؤرخ في 27 يناير 2020؛

2 - رسم وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2019؛

3 - صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها 

في 22 يناير 2009؛

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 يناير 2009؛

5 - صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها 

في 06 أغسطس 2008؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 مارس 2008؛

صحة  على  مصادق  عرفية  مفوضة  لوكالة  شمسية  صورة   -  7

إمضائها في 31 أكتوبر 2007؛

8 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 أكتوبر 2007؛

9 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 فبراير 2007؛

على  مصادق  أرضية  بقطعة  خاصة  لوكالة  شمسية  صورة   -  10

صحة إمضائها في 05 فبراير 2007؛

11 - رسم تنازل عن واجب بدون عوض عدلي مؤرخ في 26 أكتوبر 2005؛

12 - رسم شراء أرض عدلي مؤرخ في 27 أكتوبر 2005؛

 04 بإحصاء متخلف عدلي مؤرخ في  - نسخة من رسم موجب   13

أكتوبر 2002؛

الساعة  على   2020 أبريل   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.
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مطلب رقم 25539 - 61

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : رشيد أشرنان بن عبد السالم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أشرنان"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه  :  والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

مزارع عني عنصر، احملل املدعو " خندق أكالخ "؛  

مساحته : 51 آر تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : رشيد مورو،  

شرقا  : عبد السالم احلداد؛

جنوبا : ملك الغير؛

غربـا  :  طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - رسم مقاسمة رضائية عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2019؛

2 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2019؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يناير 2019؛

4 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2018؛

5 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 2010؛

6 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2010؛

 27 في  مؤرخ  عدلي  متروك  إحصاء  موجب  رسم  من  نسخة   -  7

سبتمبر 2010؛

الساعة  على   2020 أبريل   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة و الربع صباحا.

مطلب رقم 25540  -  61

تاريخ اإليداع  : 20 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : عبد املالك بوغايدا بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد املالك"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، العوامة، احملل املدعو " البحاير"؛  

مساحته : 01 آر 50 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 55608 - 61، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 55608 - 61؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 43854 - 61؛

غربـا : طريق من 5 أمتار؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر 2019؛

3 - صورة شمسية لرسم إثبات شراء عدلي مؤرخ في 03 يونيو 2013؛

الساعة  على   2020 أبريل   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 25541 - 61

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : محمد بوقرحيحي بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوقرحيحي"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية أصيلة، 

احملل املدعو " رأس السقاية"؛ 

مساحته : 02 آر 35 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : زنقة من 6 أمتار، 

شرقا : عبد القادر صغير؛

جنوبا : سمية اجلعدوني؛

غربـا : مطلب التحفيظ رقم 2129 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - إذن بالتحفيظ مؤرخ في 03 فبراير 2020؛

2 - وكالة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 20 يناير 2020؛

3 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 09 مارس 2016؛

 15 4 - عقد بيع أرض للبناء عرفي مصادق على صحة إمضائها في 

نوفمبر 2006؛

5 - عقد قسمة عرفي مصادق على صحة إمضائه في 15 نوفمبر 2006؛

6 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ماي 1974؛

الساعة  على   2020 أبريل   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 25542 - 61

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : مصطفى املتني بن أحمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ادقة"؛  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ادقة"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، مليش العليا، احملل املدعو " ادقة"؛ 

مساحته : 06 آر 78 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : عبد الرحمان املرابط، 

شرقا : حمزة أهالل؛

جنوبا : امفضل أهالل؛
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غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2017؛

3 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2017؛

4 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 1985؛

الساعة  على   2020 أبريل   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25543 - 61

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : 

1 - محمد احملمدي بن قدور بنسبة 1/2؛

2 - احمد البكوري العلمي بن محمد بنسبة 1/2؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احملمدي"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو " بني توزين"؛ 

مساحته : 95 آر تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : طريق، 

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : بالل اعدول؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2020؛

2 - نسخة من عقد الشراء عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2014؛

3 - نسخة من عقد إثبات اختصاص عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2003؛

4 - نسخة من عقد وكالة عدلي مؤرخ في 19 أغسطس 1998؛

5 - نسخة من رسم إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2002؛

6 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2002؛

الساعة  على   2020 أبريل   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " إبن عياد "

مطلب رقم 8225 - 61 و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 604 مؤرخة في 28 يوليو 2010 

مطلب  موضوع   ." عياد  إبن   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

اجلماعة  أصيلة،  طنجة  بعمالة  الواقع   ،61  -  8225 رقم  التحفيظ 

احلضرية لطنجة، مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو " مدشر أحرارين 

بنت  الرزاق  بنعبد  بديعة  السيدة  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  "تتابع 

امحمد؛ باملساحة التي أظهرها التصميم و قدرها 17 أر 10 س؛ عوضا 

عن املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ السالف الذكر، 
وباجملاور من جهة اجلنوب بني العالمتني ب7 و ب8 و املدعو عبد العزيز 
ملطلب  تدعيما  إيداعها  السابق  الوثائق  الى  استنادا  الكل  و  أزكلو، 

التحفيظ املذكور أعاله و كذا : 
1 - عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء في 02 فبراير 2011.

مصححة  عرفية  عامة  لوكالة  األصل  طبق  شمسية  صورة   -  2
اإلمضاء في 17  ديسمبر  2009.

3 - عقد هبة موثق مؤرخ في 31  ديسمبر  2019.
4 - عقد هبة موثق مؤرخ في 03 يناير 2020.

5 - تصريح مبجاور مصحح اإلمضاء في 14 فبراير 2020. 
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                            عبد احلي السباعي.

   

محافظة الدار البيضاء النواصر

مطلب رقم 5578 - 63
تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020

طالبا التحفيظ على الشياع : 
احلسن املفتاحي بن احلسن بنسبة 1/2.
احلسني املفتاحي بن احلسن بنسبة 1/2.

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

نوعه : أرض فالحية بها سكنى ذات سفلي.
موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار البوعمري الفقرة.

مساحته : 01 هكتار 35 ار 80 سنتيار تقريبا.
حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري رقم 4674 - 33 
شرقا : الطريق االقليمي رقم 3003  . الرسم العقاري رقم 40594 - 63 
. الرسم العقاري رقم 4399 - 63 . الرسم العقاري رقم 30991 - 33 

. الرسم العقاري رقم 10218 - 33 . الرسم العقاري رقم 4647 - 33. 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 4101 - 63 . الرسم العقاري رقم 43200 - 63.

غربا : الرسم العقاري رقم 4647 - 33.
احلقوق العينية : الشيء.

  أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 81 صحيفة 44 كناش األمالك عدد 6 
بتاريخ 27 جمادى الثانية 1391 هـ املوافق ل 19 أغسطس 1971 )توثيق 

الدارالبيضاء- عني الشق(.
رسم شراء عدلي مضمن بعدد 224 صحيفة 132 كناش األمالك عدد 

6 بتاريخ 20 ذو القعدة 1391 هـ املوافق فاحت يناير 1979
صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 2019-199 مؤرخة في 17 أكتوبر 2019.

على   2020 أبريل   22  : املؤقت  التحديد   عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر.
مصطفى بنحداوي    
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12825 - 65

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : شرفي سميرة بنت عبد اللطيف بنسبة 1  -  1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار شرفي ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شرفي". 

مشتمالته : دار للسكن من سفلي وطابق اول وسطح. 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت حومة املواريد دوار الصبان. 

مساحته  : 76 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ابراهيم 

شرقا : رشيد مشتكر 

جنوبا : احلسني 

غربا : زنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31يوليو 2007 املوافق لـ 16 رجب 1428 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28 نوفمبر 2011 املوافق لـ 30 ذو احلجة 1432. 

شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 8 أكتوبر 2012 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25يناير 2016 املوافق لـ 14 ربيع الثاني 1437 . 

الساعة على   2020 ابريل   27 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12826 - 65

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : بنعلي عبد الهادي بن محماد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بازوران".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنعلي". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني دوار متكونسي. 

مساحته  :  48 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ملك بن واكرمي 

شرقا : شعبة 

جنوبا : ملك بن واكرمي و احلسني السوسي 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 2  نوفمبر 2017 املوافق لـ13 صفر 1439 . 

الساعة  على   2020 ابريل   27 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12827 - 65

تاريخ اإليداع : 25 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ :  

- ناجز هشام بن محمد بنسبة 14  -  40

- ناجز سهام بنت محمد بنسبة 7  -  40

- ناجز عصام بن محمد بنسبة 14  -  40

- زومهان زنوبة بنت ابراهيم بنسبة 5  -  40 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار احلاج محمد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلاج محمد". 

مشتمالته : دار للسكن من سفلي وطابق أول . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اوريكة دوار اغرمان. 

مساحته :  2 آ 25 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ساقية املدس 

شرقا : عبد الرحمان املوقت 

جنوبا : ورثة حلسن بن احلسني 

غربا : احلسني بورعم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 9 أغسطس 1996 املوافق لـ 

23 ربيع األول 1417.

بتاريخ إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  لألصل  مطابقة  صورة   -

2 أغسطس 2018 املوافق لـ19 ذو القعدة 1439 . 

الساعة على   2020 ابريل   27 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

14 و30 دقيقة.

مطلب رقم 12828 - 65

تاريخ اإليداع 26 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : القريشي سي محمد بن حمدان بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حرث ونزاهة "

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

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت دوار واديدك. 

مساحته : 3هـ 56 آ 38 س تقريبا. 

حدوده  :

شماال : القريشي لالزهرة 

شرقا : ساقية دراع اقريش 

محمد  بن  احلسني  منهم  الطاهر  وبن  امكسا  محمد  ورثة   : جنوبا 

امكسا وحسن بن الطاهر 

غربا : ورثة محمد بيكان و مصرف و الواد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :  

لـ املوافق   2020 17يناير  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم   -

21 جمادى األولى 1441 . 

.2020 يناير   7 بتاريخ  إدارية  لشهادة  األصل  طبق  نسخة   -

الساعة  على   2020 ابريل   28 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12829 - 65 

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ايت احلاج حفيظ بن محمد بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "برج امللوك".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "برج امللوك". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وبلدية امزميز احملل املدعو درع السوق . 

مساحته :  84 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة و ابراهيم اوبلقاسم 

شرقا : ابراهيم بلقاسم 

جنوبا : عمر خنوش 

غربا : عبد السالم السوسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 2 يناير 2016 املوافق لـ21 ربيع األول 1437. 

- شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 12ديسمبر 2019 . 

- وكالة موضوعه وكالة بتاريخ 6 يناير 2020 . 

22 ديسمبر  - صورة شمسية لشهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 

. 2015

الساعة  على   2020 ابريل   28 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

12 و00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18078 - 68

تاريخ اإليداع : 27 فبراير 2020. 

طالبة التحفيظ : فاطمة الزهراء نفدي بنت الهاشمي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهيل" 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو أيت بوكرين.

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده :

شماال : براق عبد اهلل؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 16690 - 68؛

جنوبا : زنقة محدودة؛              

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك :

- محضر إرساء املزاد العلني لبيع عقار ملف التنفيذ عدد 187 - 2010 

ت م بتاريخ 12 اكتوبر 2010؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 16 ديسمبر 2019 مضمن بعدد 67 صحيفة 111؛

- شهادة إدارية عدد 20 - 2020 بتاريخ 05 فبراير 2020؛

أصله   2010 مارس   29 بتاريخ  التحمالت  لدفتر  شمسية  صورة   -

بالرسم العقاري 16690 - 68؛

- صورة شمسية لتقرير خبرة في 12 يونيو 2008؛

- صورة شمسية حلكم ابتدائي عدد 159 بتاريخ 13 نوفمبر 2008؛

- صورة شمسية لقرار استئنافي عدد 832 بتاريخ 30 ديسمبر 2009؛
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مارس   6 بتاريخ   178 عدد  النقض  محكمة  لقرار  شمسية  صورة   -

2012؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 27 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

عبد الوهاب مسرار    

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35767 - 69.

تاريخ اإليداع : 26 فبراير2020

طالبو التحفيظ : 

1 - يونس العلوي محمدي  بن احلسن بنسبة 1 - 3

2 - مونة العلوي محمدي  بنت احلسن بنسبة 1 - 3

3 - أم كلثوم العلوي محمدي  بنت احلسن بنسبة 1 - 3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمري" .

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : " حمري1 ".

نوعه : أرض عارية ؛

احملل  زواغة،  ، مقاطعة   لفاس،  احلضرية  واجلماعة  العمالة   : موقعه 

املدعو " حمري1" . 

مساحته : 00 هـ  12آر 77س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ينيس فلوريان ومن معه؛

جنوبا : امللك ذي الرسم العقاري عدد  :  48894 - 69 ؛

شرقا : امللكني ذوي الرسمني العقاريني عدد  :  9898 - 69 و9897 - 69 ؛

غربا : ساقية قدمية و امللك ذي الرسم العقاري عدد 4322 - ف؛         

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

- نسخة رسم ملكية عدلي بتاريخ15 - 10 - 2018 ضمن بعدد118 

صحيفة 101 

- نسخة رسم مقاسمة عدلي بتاريخ11 - 03 - 2013 ضمن بعدد598 

صحيفة 426

- نسخة رسم فريضة عدلي بتاريخ20صفر1418 موافق27 - 06 - 1997  

ضمن بعدد584 صحيفة376 اخملتلفة28 

- حكم ابتدائي رقم322 بتاريخ20 - 05 - 2000 ملف عقاري عدد46 - 1998

- قرار استئنافي عدد131 - 2002 بتاريخ20 - 03 - 2002

- شهادة بعدم النقض بتاريخ29 - 03 - 2018

- تقرير خبرة بتاريخ17 - 09 - 2001

- حكم ابتدائي رقم364 بتاريخ30 - 10 - 2003 

 2003  - رقم193  عقاري  ملف  واالستئناف  التعرض  بعدم  شهادة   -

بتاريخ 14 - 04 - 2017

- تقرير خبرة قضائية بتاريخ  :  20 - 06 - 2014

- حكم ابتدائي رقم2 بتاريخ08 - 01 - 2015

- شهادة بعدم التعرض واالستئناف بتاريخ26 - 04 - 2017

- وكالة عرفية  مصححة االمضاء بتاريخ30 - 11 - 2017

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ27 - 08 - 2018

على   2020 ابريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  العاشرة صباحا.

                   

مطلب رقم 35768 - 69.

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : محمد الصباحي بن بوشتى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلوض" .

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : " احلوض ".

نوعه : أرض فالحية  ؛

موقعه : إقليم موالي يعقوب، ، جماعة وقيادة العجاجرة، احملل املدعو 

" دوار أوالد بلعيد" . 

مساحته : 03 هـ  90آر 27س تقريبا.

حدوده : 

شماال  :  األمالك ذات املطالب عدد19998 - 69-20220 - 69-20287 - 

20152-69 - 20081-69 - 21039-69 - 21107-69 - 69 و21109 - 69 ؛

شرقا : امللكني ذوي مطلبي التحفيظ عدد  :  21107 - 69 و19074 - 69

جنوبا : طريق عمومي عرضه10 أمتار؛

غربا  :  امللك ذي الرسم العقاري عدد  :  15518 - 69 وامللك ذي املطلب 

عدد  :  21552 - 69 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ20 ربيع الثاني1397موافق09 - 04 - 1977 

ضمن بعدد1283 صحيفة 383 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 18 - 12 - 1989 ضمن بعدد557

- رسم شراء عدلي بتاريخ21 ربيع الثاني 1412 موافق30 - 10 - 1991

- رسم شراء عدلي بتاريخ15 ذو احلجة 1414 موافق26 - 05 - 1994



عدد 1105 - 09 رجب 1441 )04 مارس 2020(1720

- رسم شراء عدلي بتاريخ13 ربيع االول1424 موافق 16 - 05 - 2003 

ضمن بعدد 474 ص 472 أمالك 915

- رسم شراء عدلي بتاريخ04 ربيع الثاني 1424 موافق05 - 06 - 2003 

ضمن بعدد30 ص 25 أمالك 1045

- شهادة إدارية عدد01 - 2020 بتاريخ  :  18 - 02 - 2020  مسلمة من 

جماعة العجاجرة

على   2020 ابريل   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  العاشرة صباحا.

مطلب رقم 35769 - 69.

تاريخ اإليداع : 26 فبراير2020

طالب التحفيظ : محمد الصباحي بن بوشتى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " هوتة الزوش" .

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : " هوتة الزوش ".

نوعه : أرض فالحية  ؛

موقعه : إقليم موالي يعقوب، ، جماعة وقيادة العجاجرة، احملل املدعو 

" دوار أوالد بلعيد" . 

مساحته : 02 هـ  26آر 27س تقريبا.

حدوده : 

شماال  :  الطريق العمومية ؛

شرقا : امللك ذي مطلب التحفيظ عدد  :  19074 - ف و السيد احلسني 

صباحي - امحمد - مصطفى وعبد اهلل ؛

جنوبا : امللك ذي مطلب التحفيظ عدد  :  21065 - 69 ؛

غربا : امللك ذي مطلب التحفيظ عدد  :  23165 - 69 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ04 ربيع الثاني1390موافق09 - 06 - 1970 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 09 جمادى األولى1401 موافق16 - 03 - 1981

- رسم شراء عرفي بتاريخ 07 - 11 - 1988 مسجل بتاريخ10 - 11 - 1988 

الواردات 5934 امر باألداء4754

- رسم شراء عدلي بتاريخ14 ذي احلجة1114 موافق25 - 05 - 1994 

ضمن بعدد554 ص371 أمالك9

- شهادة إدارية عدد02 - 2020 بتاريخ  :  18 - 02 - 2020  مسلمة من 

جماعة العجاجرة

- 2020 على   04 -  29  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  الثانية عشر زواال

احملافظ  على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

محمد بوسعيد     

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30755 - 72

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : رحال العملكي بن اعمارة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العملكي"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي افريقيا.

مساحته : 58 س تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال : الزنقة؛

 شرقا : الهاشمي بن املهدي؛

 جنوبا : الغدري محمد؛

 غربا : الزنقة.

 أصل امللك ׃

األمالك  سجل   456 صحيفة   457 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

العقارية رقم 84  بتاريخ 27 أكتوبر 2009 توثيق ابن جرير.

على   2020 أبريل   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57400 - 75

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالبة  التحفيظ  : لبنى ارحيحي بنت اجلياللي بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك " البقعة االرضية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض لبنى".
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نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة سي احساين 

بن عبد الرحمان ، دوار البزيوات

مساحته : 36 ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق وفكار سعيد؛

شرقا : طريق رئيسية ؛

جنوبا : ورثة بلملوع محمد؛

غربا : الطريق محادية لبوشعيب بوغدي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   محررعقد بيع  ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 02 - 01 - 2020.

 -  صورة من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 20 - 04 - 2018.

على   2020 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57401 - 75

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالبة  التحفيظ  : إلهام بدوي بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض نسرين".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض نسرين".

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات 

، دوار شرقاوة

مساحته : 07 هكتار85 ار 30 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد اهلل رحمون وورثة هنية بنت احلاج؛

شرقا : مطلب عدد 10872 - 75 ومطلب عدد 9852 - 75 واملطلب عدد 

12076 - 75 وطريق عرضها 10 امتار ؛

جنوبا : مطلب عدد 87305 - 08 ومطلب عدد 11833 - 75 ؛

غربا : ورثة عبد القادر بنقبال ومطلب عدد 10870 - 75 ومطلب عدد 

10869 - 75 ومحمد فريح بن املدني ومطلب عدد 10858 - 75؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 - 07 - 2018.

 -  شهادة ادارية عدد 48 - 2018 مؤرخة في 24 - 07 - 2018

على   2020 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57402 - 75

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : 

بوشعيب املسؤلي بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض الدار القدمية بها تازوطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض الدار القدمية بها تازوطة ".

نوعه : أرض فالحية بها تازوطة

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد احسني  

، دوار احلاج اجلياللي .

مساحته : 38 ار 35 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي عرضه 05 امتار ومطلب عدد 45002 - 75؛

شرقا : مطلب عدد 45002 - 75 ؛

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 05 امتار ومطلب عدد 45002 - 75؛

غربا : مسلك عمومي عرضه 05 امتار  وورثة عبد اهلل بن اجلياللي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 - 02 - 2020.

 -  شهادة ادارية عدد 46 - 2020 مؤرخة في 06 - 02 - 2020

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57403 - 75

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : بوشعيب املسؤلي بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض كركور سيف".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض كركور سيف ".

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكن

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد احسني  ، 

دوار احلاج اجلياللي .

مساحته : 02 هكتار 55 ار 30 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي عرضه 05 امتار وابراهيم حاميد؛

شرقا : مسلك عمومي عرضه 05 امتار ؛

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 05 امتار والشعيبية   املسؤلي وعائشة 

املسؤلي  وابراهيم حاميد

غربا : ابراهيم حاميد  واملسؤلي الشعيبية؛
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احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 - 02 - 2020.

 -  شهادة ادارية عدد 45 - 2020 مؤرخة في 06 - 02 - 2020

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57404 - 75

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : امحمد عفاس بن اجلياللي

اإلسم الذي يعرف به امللك " احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " احلطة ".

نوعه : أرض فالحية بها بناية

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة متوح   ، دوار 

الرواحلة .

مساحته : 07 ار 51 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : نصير بوشعيب؛

شرقا : عفاس مصطفى  ؛

جنوبا : طريق عرضها 06 امتار

غربا : فاطنة عفاس؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 - 01 - 2020.

 -  شهادة ادارية عدد 163 - 2020 مؤرخة في 19 - 12 - 2019

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا

مطلب رقم 57405 - 75

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : محمد املالكي بن احمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك "بالد اخلير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد اخلير".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة، جماعة الغربية ، دوار الكوايل.

مساحته : 01 هكتار 26 ار 78 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بودحامي بوشعيب  وورثة بليغ محمد بن عزوز  وبليغ عبد الرحمان؛

شرقا : ورثة بليغ محمد بن عزوز وحلمي محمد  ؛

جنوبا : ورثة عبد القادر بن الطاهرة  وفهمي محمد  وعجمي احمد 

وحلمي محمد  وخملربش بوشعيب .

غربا : ورثة افهامي بوشعيب بن عمر  وورثة نبيه بن حليمة  واحمد 

بوسدرة  وعبد الرحيم عجمي  ومحماد دريوش؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 - 04 - 2015.

 -  شهادة ادارية عدد 03 - 2015 مؤرخة في 05 - 03 - 2015

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 صباحا

مطلب رقم 57406 - 75

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : العلمي كثير بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك "بالد احلفيرة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد احلفيرة".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة الشعيبات  ، 

دوار املسيكنات.

مساحته : 77 ار 50 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة جابر وورثة دحمان ؛

شرقا : طريق بياضة  ؛

جنوبا : طريق بياضة وورثة احلمر والسبيطي عبد اجمليد .

غربا : طريق مارة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   عقد بيع عرفي مصحح االمضا بتاريخ 30 - 12 - 2019.

 -  رسم وكالة عدلي مؤرخ في 21 - 12 - 2019.

 -  رسم وكالة عدلي مؤرخ في 27 - 08 - 2019.

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 00 صباحا
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مطلب رقم 57407 - 75

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : محمد جنيب بن ادريس.

اإلسم الذي يعرف به امللك "أرض النسيسة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض النسيسة".

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة ، جماعة الواليدية   ، دوار 

حيوط الكاهية.

مساحته : 84 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق  ؛

شرقا : احمد اخملفي  ؛

جنوبا : مراد حلميدي  .

غربا : طريق معبدة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   عقد بيع عرفي مصحح االمضا بتاريخ 10 - 02 - 2020.

على   2020 أبريل   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا

مطلب رقم 57408 - 75

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالبة  التحفيظ  : سعاد عفاس بنت احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك "ارض احلطة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض احلطة ".

نوعه : أرض فالحية بها بناية 

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة متوح   ، دوار الرواحلة.

مساحته : 07 ار 51 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أحمد حفير ؛

شرقا : عائشة عفاس  ؛

جنوبا : طريق عرضها 06 امتار  .

غربا : محمد عفاس؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 - 01 - 2020.

 -  شهادة ادارية عدد 160 - 2019 مؤرخة 19 - 12 - 2019

على   2020 أبريل   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا

احملافظ املساعد بسيدي اسماعيل  -  الزمامرة

امبارك السوسي    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5068 - 77

تاريخ اإليداع :   19 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد احلسن شنوف بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » اجلدرة وسارتانوت «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اجلدرة وسارتانوت «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار تانوت ؛ 

مساحته : 02 هـ 62 ار 55 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده : 

شماال : علي بن قدور ؛

شرقا : ورثة الشاوش محمد ؛

جنوبا : طرق عمومية ؛

غربا : عبد الرحمان اجللطي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - موجب ملكية عدد 335 صحيفة 456 كناش 118 بتاريخ  10 يونيو 2015 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 56 بتاريخ 20 مايو 2015 

تاريخ إجراء عملية التحديد : 22 ابريل 2020 على الساعة التاسعة  

والنصف  صباحا.

مطلب رقم 5069 - 77

تاريخ اإليداع :   19 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد السنور مصطفى بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » البردعة 7 مكرر«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » البردعة 7 مكرر«؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار اوالد الشيخ ؛ 

مساحته : 26 ار 50 سنتيار  تقريبا ؛                                               
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حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 38848 - 77؛

شرقا : السنور عائشة ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 36663 - 77 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 38848 - 77 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - موجب ملكية عدد 93 صحيفة 107 كناش 171 بتاريخ 04 فبراير 

2020 ؛

2 - شهادة ادارية عدد15 بتاريخ 03 فبراير 2020 

احلادية  الساعة  على   2020 ابريل   21  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

عشر صباحا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى :  » خربة احلمار «

مطلب التحفيظ عدد 3884 - 77  الذي نشرت خالصة مطلبه  

باجلريدة الرسمية عدد 1052  بتاريخ 27 فبراير 2019 

مسطرة  فإن    ،2020 فبراير   17 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ عدد  « موضوع مطلب  احلمار  » خربة  املدعو  امللك  حتفيظ 

3884 – 77، الكائن بعمالة وجدة أنكاد، جماعة عني الصفاء ،  دوار اوالد 

الكاضي  . تتابع من اآلن فصاعدا مبساحة قدرها : 07 آرا 44 س، عوضا 

عن 05 ارات املصرح بها سابقا ، وذلك بناء على : 

- طلب ناظر اوقاف وجدة بتاريخ 17 فبراير 2020 ، عالوة على الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد 

         كمال عونة 

محافظة الهرهورة - الصخيرات 

مطلب رقم 969 - 78

تاريـخ اإليداع : 20 - 02 - 2020. 

طالب التحفيظ السيد : وديع حمدون بن احلسني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »املرس «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بوشقيفة «.

احملل  زعير،  يحيى  سيدي  جماعة  متارة،  الصخيرات-  عمالة   : موقعه 

املدعو بوشقيفة.

نوعه : أرض فالحية بها بناية واسطبل.

مساحته :  7 ه 21 ار 61س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلمداوية  زهرة بنت احلاج احمد.

شرقا : الرسم العقاري 24007 - 78   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29224 - راء 

غربا : طريق عمومي  عرضها عشرون مترا

احلقوق العينية :  الشىء

أصل امللك : 

- نسخة استمرار مستفسر عدلي ضمن حتت عدد 227 و228 صحيفة 171و 

172 بتاريخ 28 - 10 - 1929 كناش االول  رقم 1 بتاريخ 6 جمادى االولى 1348 

موافق ل 10 - 10 - 1929.

- تعريف بعالمة عدلني برسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 76 صحيفة 

في مؤرخ   230 رقم  الوثائق  باقي  كناش   2019  -  03  -  06 بتاريخ   74

27 جمادى الثانية 1440 املوافق 05 - 03 - 2019.

-  نسخة لرسم اراثة عدلي عدد 35 صحيفة 17 كناش 3 رقم 7 مؤرخ 

في تاسع ربيع النبوي 1364 موافق 22 فبراير1945.

- عقد اراثة عدلي ضمن بتاريخ 7 جمادى االولى 1402  صحيفة 115 

عدد 172 كناش االمالك 3 رقم 111 مؤرخ في 5 جمادى االولى 1402 

موافق 2 مارس 1982.

بتاريخ  1989  -  309 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -

14 - 03 - 1989 مؤرخ في 7 رجب 1409 موافق 14 - 02 - 1989.

- نسخة لعقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 243 صحيفة 248 بتاريخ 

موافق  1402 اخلير  صفر   27 في  مؤرخ   80 رقم  االول  كناش   1981

.1981 - 12 - 24

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 5 ذي احلجة 1403 موافق 13 - 09 - 1983 

ضمن اصلها بتاريخ 28 - 10 - 1929 عدد 239 صحيفة 24  ضمن بعدد 229 

صحيفة 173 كناش األمالك رقم1.

- نسخة لعقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 135 صحيفة 134 بتاريخ 

 1390 احلجة  ذي   18 في  مؤرخ   72 رقم  االول  1977 كناش   -  11  -  09

موافق 30 - 11 - 1977.

بتاريخ  1323 صحيفة5  - نسخة لعقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 

2003 كناش االمالك رقم 58 مؤرخ في 26 رمضان املعظم 1424 موافق 

.2003 - 11 - 11

- حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بتمارة مؤرخ في 02 - 02 - 2011 

ملف رقم 23 - 06 - 21.
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 -  436 رقم  - 2012 ملف   05 -  29 بتاريخ   421 رقم  قرار استئنافي   -

.1201 - 2011

- قرار محكمة النقض عدد 4497 ملف مدني عدد 5220 - 1 - 4 - 2013 

بتاريخ 22 - 07 - 2014.

- محضر تنفيدي ملف عدد 3109 - 2013 مؤرخ في 30 - 10 - 2013.

- حكم ابتدائي رقم 54 ملف رقم 40 - 60 - 2014 مؤرخ في 09 - 03 - 2016.

- قرار صادر عن محكمة االستئناف رقم 99 ملف رقم 40 - 1401 - 14 

مؤرخ في 30 - 03 - 2017.

- قرار صادر عن محكمة النقض  رقم 395 - 4 مؤرخ في 22 - 05 - 2018 

عدد 7280 - 1 - 4 - 2017

- شهادة ضبطية مبال امللف بتاريخ 13 - 06 - 2019.

- شهادة ضبطية مبال امللف بتاريخ 26 - 11 - 2019.

25 - 03 - 2015 صادر عن محمد الرحموني  - تقرير اخلبرة مؤرخ في 

خبير قضائي مرفق برسم بياني.

- محضر قسمة عقار ملف التنفيد رقم 3293 - 17 مؤرخ في 13 - 11 - 2017.

والنصف  التاسعة  الساعة   على   2020  -  04  -  20 التحديد  تاريخ 

صباحا )9.30 صباحا(

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة-الصخيرات

عبد احلكيم عرفي    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4957 - 81

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.عزيز الفيصلي بن عبد اهلل سبة 1 - 2.

2.أحمد الريطب بن محمد بنسبة 1 - 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغريست".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تغريست ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

مساحته : 79 آر 24 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة القمش عمر؛ ورثة القمش محمود؛

شرقا : ورثة القمش أحمد مطلب التحفيظ رقم 10514 - 16؛

جنوبا : طريق عمومية من ورائها ورثة تشيشي احلاج؛

 غربا : ورثة القمش البشير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 133 ص 176 كناش العقار رقم 46 

بتاريخ 11 - 06 - 2018 توثيق تيفلت.

 41 رقم  العقار  82 كناش  64 ص  2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 01 - 06 - 2017 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 60 - 2019 - أ.ج.م.ط  - م ت - 2020 عن جماعة 

مقام الطلبة مؤرخة في 12 - 12 - 2019.

على   2020 أبريل   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4958 - 81

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد اهلل العزعوزي بن محمد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " كرمية العزعوزي".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنقسو.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج بناصر؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4890 - 16؛ورثة فاطنة بنت احلاج؛

جنوبا : بوعزة بن لبهيوية؛

 غربا : ورثة احلاج بناصر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 186 رقم  العقار  11 كناش  91 ص  بعدد  1. رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 11 - 02 - 2002 توثيق تيفلت.

اجلوهرة  عني  جماعة  عن  ج.ع.ج.س.ب20   -  42 عدد  إدارية  شهادة   .2

سيدي بوخلخال مؤرخة في 18 - 02 - 2020.

على   2020 أبريل   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4959 - 81

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد خمياس بن خلوق.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان بقباقة الكتلة احلايلة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بقباقة الكتلة".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت عيسى اوملوك.

مساحته : 13 هـ 67 آر 70 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها محمد خمياس؛

الرسم  بوسلهام؛  - 16؛ محمد   51328 رقم  العقاري  الرسم   : شرقا 

العقاري رقم29206 - 16

جنوبا : الرسم العقاري رقم 36445 - ر؛  

 غربا : الرسم العقاري رقم 29987 - 16.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 343 ص 309 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 04 - 11 - 2019 توثيق تيفلت.

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4960 - 81

تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد خمياس بن خلوق.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان بقباقة الكتلة احلايلة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان البقباقة".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت عيسى اوملوك.

مساحته : 01 هـ 68 آر 40 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 5227 - 16؛

شرقا : خديجة خمياس؛

جنوبا : طريق عمومية من ورائها محمد خمياس؛  

 غربا : الرسم العقاري رقم 37755 - ر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 479 ص 422 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 26 - 12 - 2019 توثيق تيفلت.

على   2020 أبريل   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 4961 - 81

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.فاطنة الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

2. فاطنة الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرامي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرامي ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر..

مساحته : 60 آر 70 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الكوزي عبد اخلالق ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 5353 - 16؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 15039 - 16، حمادي بن عبو ؛  

 غربا : طريق خاصة من ورائها الكوزي فاطنة والكوزي رقية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 135 ص 140 كناش العقار رقم 40 

بتاريخ 01 - 06 - 2017 توثيق تيفلت.

2.شهادة ادارية عدد 49 بتاريخ 14 - 07 - 2017.

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4962 - 81

تاريخ اإليداع : 26 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.فاطنة الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

2. فاطنة الكوزي بنت عبد السالم بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرامي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرامي ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر..

مساحته : 02 هـ 21 آر 60 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حمادي بن عبو ؛

شرقا : طريق خاصة من ورائها الكوزي عبد اخلالق الكوزي رقية الكوزي 

فاطنة حمادي بن عبو ؛

جنوبا : ورثة العربي بن سي علي، حمادي بن عبو ؛  

غربا : ورثة الشتواني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 134 ص 139 كناش العقار رقم 40 

بتاريخ 01 - 06 - 2017 توثيق تيفلت.

2. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 208 ص 159 كناش العقار رقم 

21 بتاريخ 24 - 07 - 2017 توثيق تيفلت.

3.شهادة ادارية عدد 50 بتاريخ 14 - 07 - 2017.

على   2020 أبريل   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "وادي بومسافر" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 1988 - 16 الذي نشرت

 خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3904 

بتاريخ 26 - 08 - 1987 .  

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 18 فبراير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "وادي بومسافر" الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت مالك 

دوار ايت حلسن ايشو موضوع مطلب التحفيظ رقم 1988 - 16 ستتابع 

من االن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 01 هـ 

60 آر 40 س في إسم السيد عبد الرحيم جا العروسي بن اخلياطي وذلك 

بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 396 ص 461 كناش العقار رقم 49 

بتاريخ 18 - 04 - 2019 توثيق تيفلت.
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باقي  كناش   31 ص   33 بعدد  ضمن  عدلي  إصالحي  موجب  2.رسم 
الوثائق رقم 23 بتاريخ 03 - 10 - 2017 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان الطوالع"
 موضوع مطلب التحفيظ رقم 11349 - 16 الذي نشر االعالن عن 
انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 356 بتاريخ 26 - 10 - 2005 .  
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 26 فبراير 2020 فان مسطرة حتفيظ 
امللك املسمى " فدان الطوالع " الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة 
دوار ايت بنموسى موضوع مطلب التحفيظ رقم 11349 - 16 ستتابع من 

االن فصاعدا في اسم السادة : 
1.فاطنة حجاج بنت قدور بنسبة 40 - 240.

2.ياسمينة الزناكي بنت حمادي بنسبة 37 - 240.
3. حياة الزناكي بنت حمادي بنسبة 37 - 240.

4. مصطفى الزناكي بن حمادي بنسبة 74 - 240.
5. ملياء الزناكي بنت حمادي بنسبة 37 - 240.
6. نسيم مليكة بنت علي بنسبة 15 - 240.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 
بتاريخ   25 التركات رقم  413 كناش  اراثة عدلي ضمن بعدد  1. رسم 

27 - 02 - 2012 توثيق الرباط.
1. رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 348 ص 347 كناش التركات رقم 165 

توثيق الرباط.
1. رسم فريضة عدلي ضمن بعدد 192 ص 297 كناش التركات رقم 24 

بتاريخ 29 - 01 - 2020 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية تتعلق بامللك املسمى "وجلت قرب النخلة" 
موضوع مطلب التحفيظ رقم 20903 - 16 الذي نشر االعالن عن 

انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1041 بتاريخ 12 - 12 - 2018  
.  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 24 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ 
امللك املسمى " وجلت قرب النخلة " الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت 
علي اوحلسن دوار ايت بوطيب موضوع مطلب التحفيظ رقم 20903 - 
16 ستتابع من االن فصاعدا في اسم السيد محمد سيمو بن احمد 

وباملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 03 هـ 83 آر 05 س ، وذلك 
بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. نسخة رسمية لرسم شراء عدلي ضمن اصله بعدد 751 ص 498 
كناش العقار رقم 13 بتاريخ 17 - 11 - 1967 توثيق تيفلت.

2. عقد صدقة توثيقي مؤرخ في 14 و 21 يناير 2020 عن املوثقة مرمي زوبير.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

زكرياء الدغمي     

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2091 - 82
تاريخ اإليداع  : 26 فبراير 2020 . 

طالب التحفيظ : محمد شكيب بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " ملك شكيب "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "  ملك شكيب "
نوعه  : أرض عارية .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو "أوالد مراح".

مساحته : 02آر 28 س تقريبا. 
حدوده  : 

اجملاورون  : 
شماال  : لغزاوي عبد اهلل؛ 

شرقا  : فاطمة مليح؛
جنوبا  : طريق؛ 

غربا  : الغزاوي احمد.
احلقوق العينية  : الشيء            

أصل امللك  : 
-  رسم شراء عدلي بتاريخ 11 أكتوبر2019؛

- ملحق إصالحي بتاريخ 08 نوفمبر 2019؛
- رسم شراء عدلي بتاريخ 16 نوفمبر 2016؛

- ملحق استدراكي 13 سبتمبر 2019؛
- صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي بتاريخ 09 أبريل 2014؛
- صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي بتاريخ 28 ماي 1988؛

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي بتاريخ 16 ديسمبر  2004؛
صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي بتاريخ 16 ديسمبر 2004؛

- شهادة إدارية بتاريخ 18 فبراير 2020؛
على   2020 أبريل   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00  صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " عبد الصمد"
مطلب رقم 10-20491  الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4266 املؤرخة في 3 اغسطس 1994
 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 29 يناير 2020 وطبقا ملقتضيات 
وتتميمه  تغييره  مت  كما  العقاري  التحفيظ  ظهير  من   83 الفصل 
املطلب عدد  ذي  الصمد"  " عبد  املسمى  امللك  فإن مسطرة حتفيظ 

،20491-10
تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد احلسن ناصف بن ناصر  بصفة منفردة ؛

 وذلك استنادا إلى الوثائق املودعة سابقا وكذا : 
- رسم صدقة عدلي بتاريخ 10 - 12 - 1999؛

- رسم إراثة عدلي بتاريخ 26 - 08 - 2017؛
- شهادة الوفاة بتاريخ 19 - 02 - 2018؛

- رسم تنازل عدلي بتاريخ 17 - 11 - 2017؛
- رسم تنازل عدلي بتاريخ 28 - 08 - 2017؛
- رسم تنازل عدلي بتاريخ 17 - 08 - 2018؛

- وكالة عرفية بتاريخ 29 - 08 - 2017.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ابتسام 2"
 مطلب رقم 20568 - 10 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 
باجلريدة الرسمية عدد 4269 املؤرخة في 24 اغسطس 1994.

 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 29 يناير 2020 وطبقا ملقتضيات 
الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري كما مت تغييره وتتميمه فإن 
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 20568 عدد  املطلب  ذي   "2 "ابتسام  املسمى  امللك  مسطرة حتفيظ 
- 10،تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد احلسن ناصف بن ناصر 

بصفة منفردة ؛
 وذلك استنادا إلى الوثائق املودعة سابقا وكذا : 
 -  رسم صدقة عدلي بتاريخ 10  -  12 - 1999؛

- رسم إراثة عدلي بتاريخ 26 - 08 - 2017؛
- شهادة الوفاة بتاريخ 19 - 02 - 2018؛

- رسم تنازل عدلي بتاريخ 17 - 11 - 2017؛
- رسم تنازل عدلي بتاريخ 2017-08-28؛
- رسم تنازل عدلي بتاريخ 2018-08-17؛

- وكالة عرفية بتاريخ 29-08-2017.
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة 

كرمي ناجيم   

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 86 - 83
تاريخ اإليداع : 24 فبراير 2020

طالبا  التحفيـظ :
1 - عائشة البعزاوي بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة .

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رحاب"

نوع امللك: دار للسكنى
مـوقعـه : مراكش القصبة درب السباعية رقم 9 

مساحتـه : 52 سنتيار تقريبا  .
حـدوده :

شمـاال : فضيلة الدكالية
شرقا : فاطنة بنت عبد العالي 

غربا : درب السباعية
جنوبا : الرسم العقاري 524 - م

احلقوق العينية والتحمالت :  ال شيء
أصل امللك : 

- رسم شراء  عدلي مؤرخ في 16 محرم 1375 موافق 14 - 09 - 1955
- رسم قسمة  عدلي مؤرخ في 07 ذي القعدة 1438 موافق 01 - 08 - 2017

- رسم شراء  عدلي مؤرخ في 27 ربيع االول 1435 موافق 29 - 01 - 2014
تاريخ التحديد: اجلمعة 24 - 04 - 2020 على الساعة 09 صباحا    

مطلب رقم 87 - 83
تاريخ اإليـداع : 25 فبراير 2020

طالبو  التحفيـظ :
2 - عبد اللطيف سراح بنسبة 270 - 1728

3 - سعيدة اصبان بنسبة 135 - 1728
4 - سمية سراح بنسبة 63 - 1728
5 - خولة سراح بنسبة 63 - 1728

6 - محسن سراح بنسبة 126 - 1728

7 - عز الدين سراح بنسبة 126 - 1728

8 - جناة سراح بنسبة 135 - 1728

9 - مليكة سراح بنسبة 135 - 1728

10 - فاطمة سراح بنسبة 135 - 1728

11 -  حسن سراح بنسبة 270 - 1728

12 - خالد سراح بنسبة 270 - 1728 بصفتهم طالبي التحفيظ حلق الزينة .

13 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكدال"

نوع امللك: دار للسكنى

مـوقعـه : مراكش القصبة درب اكدال باب احمر رقم 20 

مساحتـه : 74 سنتيار تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : درب اكدال 

شرقا : ورثة املناوي عالل

غربا : ورثة الغزواني

جنوبا : الرسم العقاري 108053 - 04

احلقوق العينية والتحمالت :  ال شيء

أصل امللك : 

- رسم مخارجة  عدلي مؤرخ في 10 محرم 1391 موافق 08 - 03 - 1971

- رسم شراء  عدلي مؤرخ في 09 صفر 1400 موافق 22 - 12 - 1979

- رسم اراثة  عدلي مؤرخ في 20 ربيع االول 1429 موافق 28 - 03 - 2008

- رسم اراثة  عدلي مؤرخ في 24 ربيع الثاني 1432 موافق 29 - 03 - 2011

تاريخ التحديد : االثنني 27 - 04 - 2020 على الساعة 09 صباحا    

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك الوردي"

مطلب عدد 69 - 83  والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية عدد 1092 بتاريخ 11 ديسمبر 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي  مؤرخ في 28 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمـى  :  *ملك الوردي* الكائن مبراكش املدينة القصبة درب 

امزميز رقم 42. موضوع مطلب التحفيظ رقم 69 - 83 , 

ستتابع من اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية و دلك في اسم :

1 - جون ميشيل كسكلونة بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 

و دلك مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا و عقد توتيقي مؤرخ في 

28 - 01 - 2020 محرر من طرف االستاذ جمال محدا * موثق مبراكش* 

مضمنه ان السيد : عبد الكرمي الوردي طالب التحفيظ حلق الزينة باع 

امللك موضوع  الزينة من  للسيد جون ميشيل كسكلونة كافة حق 

مطلب التحفيظ اعاله . 

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز بالنيابة

محمد حركيك   
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محافظة طنجة

مطلب رقم 26419 - 06 

اسم امللك: بدر الدين.

موقعه: طنجة مدشر مسنانة، 

وقع حتديده في: 10 ديسمبر 2013.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 78س01آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 121943/06؛

شرقا: بناء في ملك الغير؛

جنوبا: بناء في ملك الغير؛

غربا: ممر عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: بدر الدين بن احمد لزاري.

مطلب رقم 27347 - 06 

اسم امللك: املزميزي.

موقعه: طنجة حي طنجة البالية، 

وقع حتديده في: 30 اغسطس2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 65س01آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي؛

شرقا: عائشة التونسي، بناء في ملك الغير؛

جنوبا: طالب التحفيظ، زنقة عرضها متغير؛

غربا: ملك الغير ، رسم عقاري عدد 30164/06؛

طالب التحفيظ السيد: ثرية املزميزي التمسماني.

مطلب رقم 27881 - 06 

اسم امللك: دار اجزناية.

موقعه: طنجة املدينة القدمية زنقة اجزناية رقم 57، 

وقع حتديده في: 04 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 95س.

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

اجملاورون: 

شماال: بناء في ملك الغير؛

شرقا: زنقة اجزناية، رسم عقاري عدد 8614/ط؛

جنوبا: بناءملك الغير؛

غربا: رسم عقاري عدد 645/ط؛

طالب التحفيظ السيد: دوشط برونو هنري بيير و من معه.

محافظة الدارالبيضاء - آنفا

مطلب رقم 8398 - 01

اسم امللك : ساحة األمم املتحدة وساحة محمد اخلامس

شارع  بليوط  سيدي  مقاطعة  أنفا   - الدارالبيضاء  عمالة   : موقعه 

احلسن الثاني 

: 29 أغسطس 2016 وقع حتديده في 

30سنتيار  75آر  2هكتار   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

عبارة عن قطعتني :

القطعة األولى : 1هكتار 93آر 16سنتيار

القطعة الثانية : 82 آر 14سنتيار 

قدمية  نافورة   : املتحدة  األمم  ساحة  عبارة  األولى  القطعة   : نوعه 

وحدائق بالطابق األرضي وطلب عدد124/46

للسيارات  وموقف  اخلامس  محمد  ساحة  عبارة  الثانية  القطعة 

بالطابق حتت األرضي ونافورة جديدة وحدائق بالطابق األرضي.

اجملاورون : 

القطعة األولى :       

القطعة الثانية :

شماال : زنقة عبدالرحمان الصحراوي والرسوم العقارية :16031د-  

53098-94445/01س- 61524س شماال :حديقة عمومية 

: محج احلسن الثاني 30متر- زنقة 20متر    شرقا 

شرقا : زنقة البشير لعرج 20متر

: الرسوم العقارية :53097س3253-د    جنوبا 

عبدالرحمان  زنقة  33614-102682/01س-  20متر  :زنقة  جنوبا 

الصحراوي

: رسم عقار37233س-رسم عقاري 636س    غربا 

غربا :محج احلسن الثاني 30متر

طالب التحفيظ : جماعة الدارالبيضاء 

  احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - أنفا

      فؤاد أفغان
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مطلب رقم 27897 - 06 

اسم امللك: الشيباني.

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة، 

وقع حتديده في: 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 13س05آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: اخملتار التهامي؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 130239/06؛

غربا: ممر عرضه 3 متر؛

طالب التحفيظ السيد: محمد بن حمادي الشيباني.

مطلب رقم 27907 - 06 

اسم امللك: مرمي.

موقعه: طنجة مدشر الزياتن، 

وقع حتديده في: 05 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 73س.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 111330/06؛

شرقا: زنقة معبدة؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 184026/06؛

غربا: عبد اهلل الزكاري؛

طالب التحفيظ السيد: عبد اهلل الزكاري.

مطلب رقم 27911 - 06 

اسم امللك: بنمنصور.

موقعه: طنجة زنقة بني يدر، 

وقع حتديده في: 16 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 41س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و ثالث طوابق؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 2498/ط؛

شرقا: ممر؛

جنوبا: زنقة بن شرقي؛

غربا: احمد طواجني؛

طالب التحفيظ السيد: العربي بن منصور بن احمد.

مطلب رقم 27920 - 06 

اسم امللك: محمد اسامة.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر سكدلبة، 

وقع حتديده في: 28 اغسطس2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 22س99آر01ه.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: عبد القادر بوحساين؛

شرقا: واد املهرهر؛

جنوبا: واد املهرهر؛

غربا: احمد جليان؛

طالب التحفيظ : محمد اسامة بن احلاج محمد العربي احمدي.

مطلب رقم 27922 - 06 

اسم امللك: محمد اسامة 3.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر سكدلبة، 

وقع حتديده في: 28 اغسطس2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 48س61آر01ه.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 12592/ط؛

شرقا: الغسال؛

جنوبا: عبد السالم بوبوط؛

غربا: االحباس؛

طالب التحفيظ : محمد اسامة بن احلاج محمد العربي احمدي.

 اعالن ينص عليه 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 

للعموم ان السيدة كنزة الزرايدي املقيمة بطنجة زنقة ابن كثير اقامة 

بتهوفن 2 الطابق السادس رقم 114 طلبت أن يسلم لها نظير جديد 

بتهوفن  املدعو"  للملك  املؤسس   06  -  50977 عدد  العقاري  للرسم 

114 " الكائن بطنجة نهج بتهوفن وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

سلم لها سابقا .

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم ان السيدة فطيمة اجلبالي ومن معها املقيمان ببلجيكا طلبا 

أن يسلم لهما نظير جديد للرسم العقاري عدد 25652 - 06 املؤسس 

للملك املدعو" نوال" الكائن بطنجة طريق تطوان وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي سلم لهما 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 العقارية بطنجة

       محمد الزخوني
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محافظة اجلديدة

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 66245 - 08 

امللك املسمى : أرض احلطة.

الكائن : اقليم و دائرة اجلديدة، جماعة أوالد بوعزيز اجلنوبية، دوار املهيزالت.

طالب التحفيظ : عبد اهلل مفتوح بن احمد.

وقع التحديد في : 01 غشت 2008.

ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

10 مارس 2010 عدد 584.

اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ مبنطقة

 التحفيظ اجلماعي املدعوة: "هشتوكة" إقليم اجلديدة:

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  باجلديدة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  اخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

هذا  نشر  من  ابتداء  بعد مضي شهرين  ينتهي  املدعوة "هشتوكة" 

اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم 174-69-1 املؤرخ في 10 جمادى 

األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969. 

املطالب ارقام:

  107984 - 107983 - 107958 - 107699 - 107697 - 107696 - 107695

  108137  108053 - 108041 - 108039 - 108022 - 107989 - 107988

  109027  109025 - 108407 - 108237 - 108231 - 108194 - 108145

  109075  109074 - 109073 - 109070 - 109069 - 109066 - 109029

  109313  109312 - 109311 - 109273 - 109083 - 109081 - 109076

  110795  110764 - 110667 - 110455 - 109879 - 109708 - 109706

  111128  111124 - 111116 - 111078 - 111041 - 111020 - 110796

  111347  111332 - 111306 - 111270 - 111268 - 111213 - 111155

  112344  111993 - 111938 - 111919 - 111855 - 111751 - 111639

  112589 - 112580 - 112494 - 112471 - 112450 - 112411 - 112408

  112737 - 112730 - 112716 - 112687 - 112641 - 112618 - 112604

  113046  112937 - 112912 - 112870 - 112797 - 112796 - 112794

.113384 - 113354 - 113121 - 113078 - 113065

جميع هذه املطالب على الرمز 08.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة    

          املعطي زديد

محافظة أكادير

مطلب رقم 43604 - 09

اسم امللـك : " كاب غير ".

موقعــه : دوار برج الضو، جماعة وقيادة التامري، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 01/04/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 02 هكتار 34 آر 42 سنتيار .

نوعــه :أرض عارية. 

اجملــاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 37692/09؛ 

واملطلب عدد  البعض،  37975/09 في  التحفيظ عدد  : مطلب  شرقا 

31933/09 في البعض اآلخر؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 234693/09؛ 

غربا :احمليط األطلسي . 

كيت  والسيدة  ادريانوس  أنطنيوس  كيت  السيد   : التحفيظ  طالب 

كريستينا ماريا.

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

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد شقرون رشيد بن يحضيه بصفته املمثل القانوني لشركة 

"هولدينغ ذي العيون"، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 

EL865" الكائن  : "الداخلة  34809 - 09 املؤسس للملك املدعو  رقم 

بحي الداخلة مدينة أكادير، عمالة اكادير ادوتنان، 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 .

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد الراضي السماوي بن سالم، طلب أن يسلم له نظير جديد 

"مونة"   : املدعو  للملك  املؤسس   09  -  25196 رقم  العقاري  للرسم 

الكائن بحي فونتي مدينة أكادير، عمالة اكادير ادوتنان، 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 51083 - 10 

اسم امللك : كفاي. 

موقعه : الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد عياد الكرابزية".

مساحته : 35 آ 91 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق،

جنوبا : ارتفاق الساقية؛

شرقا : زاوية ؛

غربا : كرباز رابحة .

طالب التحفيظ : السيد نور الدين ريفي بلحاج . 

اعالنني جديدين عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 45062 - 10 

امللك املسمى: اوربيع أوالد عياد 

الكائن: مدينة بني مالل احملل املدعو حي سيدي بوسلهام اوربيع

وقع حتديده في : 04 فبراير 2013

طالب التحفيظ: السيد عمر روكي بن محماد

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  جديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 787 املؤرخة في 29 يناير 2014 

مطلب رقم 47966 - 10 

امللك املسمى: فجري

الكائن: مدينة بني مالل احملل املدعو شارع املتنبي احلي احلسني 

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2015

طالبة التحفيظ: السيد ة زهرة مجيدي بن التهامي ومن معها 

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  جديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 924 املؤرخة في 14 سبتمبر 2016 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 45365 - 10

الدي نشراالعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية

عدد 1103 بتاريخ 19 فبراير 2020

عوضا عن 

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

سمكت احملل املدعو" دوار حمار". 

اقرا 

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

كطاية احملل املدعو" دوار حمار".

 والباقي بدون تغيير 

   احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

            الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 31212 - 11 

اسم امللك : ناجي

موقعه: مدينة الناظور، حي ايكوناف

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 66 س

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: زنقة

شرقا: ورثة احلاج بودوح محمد

جنوبا: ورثة بودوح

غربا: طالب التحفيظ

طالب التحفيظ السيد: محمد ناجي بن البكاي

مطلب رقم 33617 - 11 

اسم امللك: الفرحية2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، دوار فرحية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 53 آر 25 س

كهربائي  خط  يخترقها  مثمرة  اشجار  بها  فالحية  ارض  نوعه: 

منخفض التوتر

اجملاورون

شماال: ورثة احلاج الطيبي

شرقا: الطيبي محمد

جنوبا: الطريق

غربا: ورثة احلاج الطيبي

طالب التحفيظ السيد: محمد الطيبي بن احلاج الطيب

مطلب رقم 33618 - 11 

اسم امللك: الفرحية1

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: الفرحية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 61 آر 99 س

نوعه: ارض عارية يخترقها عمود كهربائي متوسط التوتروممر

اجملاورون

شماال: طريق

شرقا: ورثة معطاهلل

جنوبا: ممر

غربا: طيبي محمد

طالب التحفيظ السيد: محمد الطيبي بن احلاج الطيب

مطلب رقم 33653 - 11 

اسم امللك: الفرحية3

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: الفرحية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 50 آر 98 س
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نوعه: ارض عارية يخترقها ممر

اجملاورون

شماال: ورثة احلاج الطيبي

شرقا: ورثة معطاهلل

جنوبا: طالب التحفيظ

غربا: محمدالطيبي

طالب التحفيظ السيد: محمد الطيبي بن احلاج الطيب

مطلب رقم 33674 - 11 

اسم امللك: الفرحية8

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو : الفرحية 

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 71 آر 21 س

ارض فالحية  عبارة عن  االولى  تتكون من قطعتني  عارية  ارض  نوعه: 

والثانية عبارة عن ارض عارية ويخترقها ممر

القطعة االولى:

مساحتها: 17 آر 91 سنتيار

اجملاورون

شماال: الطيبي محمد والطيبي عبد الكرمي

شرقا: الطيبي ميلود

جنوبا: واد

غربا: ورثة احلاج الطيبي

القطعة الثانية: 

مساحتها: 53 آر 30 سنتيار

اجملاورون:

شماال: واد

شرقا: الطيبي ميلود

جنوبا: الطيبي ميلود

غربا: ورثة احلاج الطيبي

طالب التحفيظ السيد: محمد الطيبي بن احلاج الطيب

مطلب رقم 33713 - 11 

اسم امللك: الهناء 4

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: الفرحية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 آر 38 س

نوعه: ارض عارية يخترقها ممر

اجملاورون

شماال: محمادي زياني

شرقا: ورثة احلاج الطيبي

جنوبا: الطيبي فاطنة

غربا: ممر

طالبة التحفيظ السيدة: فاطمة الطيبي بنت احلاج الطيب

مطلب رقم 33715 - 11 

اسم امللك: الهناء 2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: الفرحية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 26 آر 01 س

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون 

اجملاورون

شماال: ورثة احلاج الطيبي

شرقا: فاطنة الطيبي

جنوبا: طريق

غربا: الزياني محمادي

طالبة التحفيظ السيدة: فاطمة الطيبي بنت احلاج الطيب

مطلب رقم 34609 - 11 

اسم امللك: الفرحية

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: الفرحية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 آر 89 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: طريق

شرقا: مطلب عدد 34687/11

جنوبا: قناة

غربا: الطيبي محمد

طالبة التحفيظ السيدة: حليمة الطيبي بنت احلاج الطيب

مطلب رقم 34610 - 11 

اسم امللك: الفرحية 2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: الفرحية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 28 آر 42 س

نوعه: ارض عارية تتكون من قطعتني

القطعة االولى:

مساحتها: 06 آر 61 سنتيار 

اجملاورون

شماال: محمد الطيبي وعبد الكرمي الطيبي

شرقا: واد

جنوبا: واد

غربا: مطلب عدد 34690/11

القطعة الثانية:

مساحتها: 21 آر 81 سنتيار

اجملاورون:

شماال: واد

شرقا: محمد الطيبي
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جنوبا: ورثة احلاج الطيبي بن علي

غربا: مطلب عدد 34690/11

طالبة التحفيظ السيدة: حليمة الطيبي بنت احلاج الطيب

مطلب رقم 34611 - 11 

اسم امللك: الفرحية 3

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: الفرحية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 25 آر 96 س

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: ورثة احلاج الطيبي بن علي

شرقا: محمد الطيبي

جنوبا: طريق

غربا: مطلب عدد 34688/11

طالبة التحفيظ السيدة: حليمة الطيبي بنت احلاج الطيب

مطلب رقم 34612 - 11 

اسم امللك: الفرحية 4

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: الفرحية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 25 آر 40 س

نوعه: ارض عارية بجزء منها فيها اشجار الزيتون ويخترقها ممرين 

اجملاورون

شماال: ورثة احلاج الطيبي بن علي

شرقا: مطلب عدد 34689/11

جنوبا: ورثة احلاج الطيبي بن علي

غربا: الطيبي محمد

طالبة التحفيظ السيدة: حليمة الطيبي بنت احلاج الطيب

مطلب رقم 34647 - 11 

اسم امللك: رياض 8

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: الفرحية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 52 آر 18 س

نوعه: ارض عارية يخترقها مسلك عمومي 

اجملاورون

شماال: محمد الطيبي

شرقا: واد ، ورثة احلاج الطيبي بن علي

جنوبا: الزياني محمادي

غربا: مسلك عمومي

طالب التحفيظ السيد: محمد الطيبي بن محمد

مطلب رقم 34739 - 11 

اسم امللك: زياني3

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 25 آر 34 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: ورثة الطيبي

شرقا:مطلب عدد 34646/11

جنوبا: ورثة الطيبي

غربا: مطلب عدد 33714/11

طالب التحفيظ السيد: محمادي الزياني بن بلعيد

مطلب رقم 34740 - 11 

اسم امللك:زياني 2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 آر 86 س

نوعه: ارض عارية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر 

اجملاورون

شماال: طريق

شرقا: مطلب عدد 34644/11

جنوبا: زنقة

غربا: مطلب عدد 33712/11

طالب التحفيظ السيد: محمادي الزياني بن بلعيد

مطلب رقم 34741 - 11 

اسم امللك:زياني 4

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 آر 34 س

نوعه: ارض عارية يخترقها ممر 

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 34647/11

شرقا: ورثة الطيبي

جنوبا: مطلب عدد 33713/11

غربا: ملك الغير

طالب التحفيظ السيد: محمادي الزياني بن بلعيد

مطلب رقم 34742 - 11 

اسم امللك:زياني 1

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 26 آر 07 س

نوعه: ارض عارية بها اشجار مثمرة 

اجملاورون

شماال: ملك الغير

شرقا: مطلب عدد 33715/11

جنوبا: طريق

غربا: مطلب عدد 34645/11

طالب التحفيظ السيد: محمادي الزياني بن بلعيد
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مطلب رقم 35119 - 11 

اسم امللك: حنان

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 22 س

نوعه: ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول وكراج 

اجملاورون

شماال: ممر

شرقا: زنقة

جنوبا: ملك صابري

غربا: حفيظ بوفصيل

طالبة التحفيظ السيدة: حنان ملدغري بنت احمد.

مطلب رقم 35698 - 11 

اسم امللك: امين

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة امطالسة، دوار لهبارة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 هكتار 31 آر 90 س

نوعه: ارض فالحية 

اجملاورون

شماال: مسلك عمومي

شرقا: مسلك عمومي

جنوبا: الكوراري رحمة

غربا: ورثة احمد عالل بوزيان

طالبة التحفيظ السيدة: خديجة وعلي بنت عبد اهلل

مطلب رقم 40347 - 11 

اسم امللك: الهتهوتي

موقعه: مدينة الناظور، حي اوالد ميمون

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 72 س 

نوعه: ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني وملحق 

اجملاورون

شماال: الرسم العقاري عدد 29239/11

شرقا: الرسم العقاري عدد 16060/11

جنوبا: اجواوي زاهية

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد: عبد السالم الهتهوتي بن محمد

مطلب رقم 40356 - 11 

اسم امللك: الفرحية8 )1(

، احملل املدعو: دوار موالي  موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت 

البخاري 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 25 آر 56 س

نوعه: ارض عارية يخترقها ممرين 

اجملاورون

شماال: ورثة الطيبي محمد

شرقا: مطلب عدد 33714/11

جنوبا: ورثة الطيبي محمد

غربا: احلاج محمد لكبير

طالبة التحفيظ السيدة: فاطنة الطيبي بنت الطيب

مطلب رقم 40357 - 11 

اسم امللك: الفرحية8 )2(

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت ، احملل املدعو: روضة موالي 

البخاري

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 آر 45 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 33713/11

شرقا: ورثة الطيبي

جنوبا: الطيبي محمد لكبير

غربا: ممر

طالب التحفيظ السيد: فاطنة الطيبي بنت الطيب

مطلب رقم 40358 - 11 

اسم امللك: الفرحية8 )3(

، احملل املدعو: دوار موالي  موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت 

البخاري 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 آر 96 س

نوعه: ارض عارية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر

اجملاورون

شماال: طريق

شرقا: مطلب عدد 33712/11

جنوبا: الساقية

غربا: محمد بلكبير

طالب التحفيظ السيد: فاطنة الطيبي بنت الطيب

مطلب رقم 40910 - 11 

اسم امللك: ياسني الوافي

موقعه: اقليم الناظور، جماعة الناظور، احملل املدعو: ترقاع الغربية 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 32 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: انور فاطمة
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شرقا: طالب التحفيظ

جنوبا: مامون مجاطي

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد: ياسني الوافي بن محمد.

مطلب رقم 40976 - 11 

اسم امللك: الفيض1

موقعه: اقليم الناظور، حي عاريض ، احملل املدعو: الفيض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 34 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: اتراري عبد اخلالق ، مطلب عدد 40978/11

شرقا: زنقة

جنوبا: ورثة اتراري اعمار

غربا: ورثة اترتري اعمار

طالبة التحفيظ السيدة: كنزة العوفي بنت عبد السالم ومن معها

مطلب رقم 40977 - 11 

اسم امللك: الفيض 3

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض ، احملل املدعو: الفيض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 99 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: اتراري عبد اخلالق

شرقا: الرسم العقاري عدد 56207/11

جنوبا: اتراري عبد اخلالق، مطلب عدد 40978/11

غربا:زنقة

طالب التحفيظ السيد:كنزة العوفي بنت عبد السالم ومن معها

مطلب رقم 40978 - 11 

اسم امللك: الفيض2

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض ، احملل املدعو: الفيض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 01 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 40977/11

شرقا: اتراري عبد اخلالق

جنوبا: ورثة اتراري اعمار، مطلب عدد 40976/11

غربا:زنقة

طالبة التحفيظ السيدة:كنزة العوفي بنت عبد السالم ومن معها

مطلب رقم 40979 - 11 

اسم امللك: الفيض 4

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض ، احملل املدعو: الفيض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 72 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: زنقة

شرقا: زنقة

جنوبا: الرسم العقاري عدد 63671/11

غربا:اتراري احلسني

طالبة التحفيظ السيدة:كنزة العوفي بنت عبد السالم ومن معها.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 12743 - 11

امللك املسمى: " عني الذئاب " 

الكائن بإقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو عني الذئاب.

طالبة التحفيظ السيدة: فطومة القلب بنت عبد اهلل ومن معها.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4340، 

املؤرخة في 03/01/1996 .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 43479 - 11 الذي نشرت خالصته باجلريدة

الرسمية عدد:1094  بتاريخ 15/01/2020.

بدال من : 

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

10 :00 صباحا .

اقـرأ:

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

14 :30 بعد الزوال .

والباقي بدون تغيير.

    احملافظ على االمالك العقارية بالناظور 

             البشير الدحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44241 - 12 

اسم امللك : " دريات "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي الوحدة 1 

مساحـتـه : 95 س. 

نوعه : أرض بها بناء.
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اجملاورون: 

شماال : طريق ؛

جنوبا : زنقة1 حي الوحدة 1 ؛

شرقا: بقعة فارغة غير محفظة؛

غربا : املطلب عدد 44089/12؛ 

طالب التحفيظ : حماد بوعلم بن حلسن 

مطلب رقم 44179 - 12 

اسم امللك : " قنطرة 54 "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي النصر 2 

مساحـتـه : 80 س. 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون: 

شماال : مصطفى ميمي ؛ 

جنوبا : مصطفى ميمي ؛

غربا : املطلب عدد 44191/12   

شرقا : مصطفى ميمي ؛ 

طالب التحفيظ : محمد محروك بن محمد

مطلب رقم 44182 - 12 

اسم امللك : " قنطرة 52 "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي النصر 2 

مساحـتـه : 80 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون: 

شماال : الرسم العقار عدد 274944/12 ؛ 

جنوبا : مصطفى ميمي ؛

غربا : مصطفى ميمي ؛

شرقا : املطلب عدد 44191/12 ؛ 

طالب التحفيظ : فاطمة اسكو بنت حلبيب

مطلب رقم 44239 - 12 

اسم امللك : " دريات "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي الوحدة 1 

مساحـتـه : 58 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون: 

شماال : الزنقة 6 حي الوحدة 1 ؛ 

جنوبا : ارض غير محفظة ؛

غربا : 276098/12 ؛

شرقا : غير معروف ؛ 

مناصفة  مثقال،  وفاطمة  مثقال  مينة  السيدتني   : التحفيظ  طالبا 

بينهما.

مطلب رقم 44238 - 12 

اسم امللك : " قنيطرة 23 "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي النصر 2 

مساحـتـه : 71 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون: 

، شماال : ؛ ارض غير محفظة 

جنوبا : ؛ ارض غير محفظة ،

شرقا : ارض غير محفظة ؛

غربا : ارض غير محفظة ؛ 

طالبوا التحفيظ السادة :

1 - امباركة األوراوي بنسبة 10/80

2 - إدريس اإلدريسي. بنسبة 14/80

3 - أمني اإلدريسيبنسبة 14/80

4 - السعدية اإلدريسي . بنسبة 07/80 

5 - رجاء اإلدريسي.بنسبة 07/80

6 - رشيد اإلدريسي.بنسبة 14/80

7 - محمد اإلدريسي.بنسبة 14/80.

مطلب رقم 44237 - 12 

اسم امللك : " دريات "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي الوحدة 1 

مساحـتـه : 88 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون: 

، شماال : الزنقة 7 حي الوحدة 

جنوبا : احلسني بشار ،

غربا : محمد قرشي ؛

شرقا : ورثة بومروان ؛ 

طالب التحفيظ : لكبير شفيق بن عبد القادر. 

مطلب رقم 44223 - 12 

اسم امللك : " جنان غالم "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي النصر 2 

مساحـتـه : 70 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون: 

، شماال : الرسم العقاري عدد 277719 

جنوبا : ارض غير محفظة ،
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شرقا : طريق ؛

غربا : طريق ؛ 

طالب التحفيظ : يامنة حموش بنت محمد.

مطلب رقم 44230 - 12 

اسم امللك : " قنطرة 19 "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي النصر 2 

مساحـتـه : 93 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون: 

شماال : عائشة ميمي؛ 

جنوبا : مصطفى ميمي؛ 

شرقا : طريق ؛

غربا : ميمي عائشة ؛ 

طالب التحفيظ : سعيد بعاطن .

مطلب رقم 44208 - 12 

اسم امللك : " الدريات "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي الوحدة 1 

مساحـتـه : 71 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون: 

شماال : محمد طربوش ؛ 

جنوبا : الزنقة 13 حي الوحدة 1؛ 

غربا : فاطم القاضي ؛

شرقا : الزنقة 11 حي الوحدة 1 ؛ 

طالب التحفيظ : اجلياللي الوردي .

 

مطلب رقم 44227 - 12 

اسم امللك : " دريات "

موقعه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي الوحدة 1 

مساحـتـه : 52 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون: 

شماال : الزنقة 1 حي الوحدة 1؛ 

جنوبا : الزنقة 02 حي الوحدة 1؛ 

غربا : بوفوس احلسني ؛  

شرقا : املطلب عدد 44190/12 ؛ 

طالب التحفيظ : املصطفى الغراب .

مطلب رقم 44226 - 12 

اسم امللك : " ارض عزيز "

موقعـــه : جماعة سيدي حجاج وادي حصار دوار اوالد بوعزيز

مساحـتـه : 1 هــ 49 آر 63 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : املطلب عدد 44185/12 ؛ 

جنوبا : ورثة عبد الهادي عزيز ؛ 

غربا : الطريق رقم 3305 ؛  

شرقا : عزيز ادريسية؛ 

طالب التحفيظ : عبد النبي وهاسي .

مطلب رقم 44219 - 12 

اسم امللك : " ارض مصبر "

موقعـه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة حي النصر 2 

مساحـتـه : 1 آر 99 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون: 

شماال : املطلب عدد 44111/12؛ 

جنوبا : بناء عشوائي؛ 

غربا : ارض غير محفظة؛

شرقا : : بوشعيب شاهد و ارض غير محفظة ؛ 

طالب التحفيظ : عبد السالم مصبر .

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

       طارق اشتوي

محافظة القنيطرة

مطلب رقم 6893 - 13

امللك املسمى:" مرس اجلنان"

موقعه: جماعة املناصرة اوالد العربي أحواز القنيطرة .

وقع حتديده في : 08 أكتوبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا .

مساحتـه التي اظهرها التصميم الهندسي: 01هكتار18آر85سنتيار.

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال: ورثة ميرة بنت بنعاشير.

شرقا: مطلب عدد5319/13.

غربا: الرسم العقاري عدد66191/13.

جنوبا: الرسم العقاري عدد70446/13.

طالب التحفيظ: امحمد اليحياوي بن بوسلهام ومن معه.

مطلب رقم 6892 - 13

امللك املسمى:"الساعة احلائطية"

موقعه:القنيطرة.

وقع حتديده في : 19 غشت 2019 على الساعة العاشرة صباحا.
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مساحتـه التي اظهرها التصميم الهندسي: 08آر23سنتيار

نوعه: مآثر تاريخية تشتمل على بناية من سفلي وطابق أول و حديقة.

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري 41542/13.  

شرقا: الرسم العقاري 53036/ر.

غربا: شارع محمد الديوري.

جنوبا: شارع االمام علي.

امللك  عن  نائب  بصفته  القنيطرة  جماعة  رئيس   : التحفيظ  طالب 

اخلاص اجلماعي.

احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة    

         بوشعيب توفيقي

محافظة سطات 

مطلب رقم 22285 - 15 

إسم امللك :سهب الدياب.

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

وقع حتديده في : 16 يوليو 2014.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ه 65 آ 69 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

*القطعة االولى:

شماال:ورثة محمد بن العودي؛

شرقا:ورثة حمد بن العودي ؛

جنوبا:واد سهب الدياب؛

غربا:بن عياد عبداهلل.

*القطعة الثانية:

شماال:واد سهب الدياب؛

شرقا:ورثة محمد بن العودي؛

جنوبا:مطلب عدد 1285ت؛ورثة احمد بن املعطي؛

غربا:بن عياد الزوهرة بن رحال؛بن عياد عبداهلل.

طالب التحفيظ :السيد محمد مفتاح بن محمد. 

مطلب رقم 30239 - 15 

إسم امللك :الضاية.

موقعه: اقليم ودائرة سطات ؛جماعة امزورة؛دوار الكبارتة بني امحمد.

وقع حتديده في : 17 ابريل2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:03 ه 65 آ 65 س. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:مطلب عدد 24230ض؛الطريق؛

شرقا:الطريق؛

جنوبا:طالل سعودي؛

غربا:ورثة املدكوري.

طالب التحفيظ :السيد عبدالكرمي كصاص بن محمد.

مطلب رقم 30910 - 15 

إسم امللك :أرض الكوشة2.

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

وقع حتديده في : 29 ديسمبر2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ه 09 آ 61 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:عبدالسالم نسيم؛عبدالقادر غندوري؛التهامي غندوري؛

شرقا:ممر؛مطلب عدد 22759/15؛

جنوبا:ورثة ولد عبو احمد؛

غربا:العربي نسيم بن احلاج علي.

طالب التحفيظ :السيد محمد ولد عبو بن محمد. 

مطلب رقم 31002 - 15 

إسم امللك :بيرالعربي بن املامون.

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

بوزيد.

وقع حتديده في : 10 ماي 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ه 61 آ 41 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:اوالد با عبدالقادر؛

شرقا:ورثة احلاج بلكاسم؛

جنوبا:بوزيدي احلاج عبداهلل؛سيف الدين احلاج بوشعيب؛

غربا:بوزيدي احلاج حجاج.

طالب التحفيظ :السيد محمد منصور بن عالل ومن معه .

مطلب رقم 31108 - 15 

إسم امللك :أرض احلطة.

موقعه: اقليم ودائرة سطات ؛جماعة سيدي العايدي؛دوار لهباطة.

وقع حتديده في : 02 ابريل2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 23 آ 80 س.

نوعه : أرض فالحية .
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اجملاورون :

شماال:هابو محمد؛

شرقا:هابو محمد ومن معه؛

جنوبا:ورثة بوشعيب بن حليمة؛

غربا:الطريق.

طالب التحفيظ :السيدة مينة هابو بنت الطاهر.

مطلب رقم 31176 - 15 

إسم امللك :بالد الطالع.

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

العمري.

وقع حتديده في : 17 ابريل2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 45 آ 36 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:ورثة احلاج محمد بن العباس؛مكرط؛

شرقا:ورثة احلاج بلكاسم؛

جنوبا:محمد فنان بن احمد؛اخملتار بن الفقير البحري؛

غربا:رسم عقاري عدد 14309د

طالب التحفيظ :السيدة فاطمة كمايلي بنت محمد.

مطلب رقم 31348 - 15 

إسم امللك :أرض الكاعة.

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

وقع حتديده في : 13 يوليو2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 20 آ 29 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار .

اجملاورون :

شماال:الزعيم محمد؛

شرقا:رسم عقاري عدد 30606/15 ؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:رسم عقاري عدد 56221/15.

طالب التحفيظ :السيد محمد سالم بن العربي. 

مطلب رقم 31573 - 15 

إسم امللك :أرض الترس.

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

وقع حتديده في : 24 ديسمبر2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ه 47 آ 71س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:الكبيرة تاج الدين؛

شرقا:حلمي محمد ؛

جنوبا:احلاج ملوكي؛

غربا:مطلب عدد16549/15.

طالب التحفيظ :السيدة فوزية لبزيوي بنت محمد ومن معها. 

مطلب رقم 31668 - 15 

إسم امللك :حائط البوهالي.

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

بوزيان بني ريتون.

وقع حتديده في : 13 فبراير2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02ه 90 آ 86 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:احلسن بن بوشعيب؛رسم عقاري عدد 4586د؛

شرقا:ورثة محمد بن دحمان؛

جنوبا:ورثة بوشعيب احلمراوي؛

بوشعيب  بن  اخلالي؛احلسن  19451ض؛ورثة  عدد  عقاري  غربا:رسم 

احلمراوي؛ورثة اخلالي.

طالب التحفيظ :السيد محمد لعناني بن محمد.

مطلب رقم 31699 - 15 

إسم امللك :الشعبة.

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

بوزيان بني ريتون.

وقع حتديده في : 13 فبراير2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01ه ه 09 آ 24 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:ورثة احلاج احلسن؛

شرقا:ورثة محمد بلبطاح؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:اورثة احلاج احلسن.

طالب التحفيظ :السيد محمد لعناني بن محمد. 

مطلب رقم 31912 - 15 

إسم امللك :حمري العيد1.

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

وقع حتديده في : 25 مارس2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:02 ه 31 آ 68 س. 
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نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:رسم عقاري عدد 67621ض؛

عدد  20271/15؛مطلب  عدد  مطلب  20028/ض  عدد  شرقا:مطلب 

20270/15؛

جنوبا:مطلب عدد 20028/ض الطريق؛

غربا:رسم عقاري عدد 36691/15؛مطلب عدد 13420/15؛

الطريق.

طالب التحفيظ :السيد عبداالله الشافعي بن عبدالقادر ومن معه. 

 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "بوعكرب1" 

مطلب رقم 31198 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1001

 املؤرخة في 07 مارس2018.

عوضا عن:

أصل امللك:

 30 موافق   1439 االول  ربيع   11 في  مؤرخ  استمرار  لرسم  صورة   -

نوفمبر2017.

- صورة طبق االصل لرسم شراء مؤرخ في 11 ربيع االول1439 موافق 

30 نوفمبر2017.

ذوالقعدة   20 اراثة مؤرخ في  - صورة طبق االصل لنسخة من رسم 

1437 موافق 24 اغسطس 2017.

- صورة طبق االصل لوكالة مؤرخة في 18 يناير2018.

اقرأ: 

رسم استمرار مؤرخ في 11 ربيع االول 1439 موافق 30 نوفمبر2017.

- رسم شراء مؤرخ في 11 ربيع االول1439 موافق 30 نوفمبر2017.

رسم اراثة مؤرخ في 20 ذوالقعدة 1437 موافق 24 اغسطس 2017.

- وكالة مؤرخة في 18 يناير2018.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى :"أرض مرس الكبير" 

مطلب رقم 40896 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1096

املؤرخة في01 يناير2019.

عوضا عن:

غربا:ورثة اعبيدة احلاج احمد.

اقرأ: 

غربا:ورثة اعبدة احلاج احمد.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "قبة الترس" 

مطلب رقم 40897 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1096 

املؤرخة في 01 يناير2019.

عوضا عن:

اوالد  رحال؛دوار  بن  احمد  ودائرة سطات؛جماعة سيدي  موقعه:اقليم 

محمد.

اقرأ: 
موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي امحمد بن رحال؛دوار اوالد 

محمد.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "احلطة" 
مطلب رقم 40899 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1096 

املؤرخة في 01 يناير2019.
عوضا عن:

طالب التحفيظ:السيد احد رزوق بن علي.
اقرأ: 

طالب التحفيظ:السيد احمد رزوق بن علي.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أرض املريس"
 مطلب رقم 40900 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1096

 املؤرخة في 01 يناير2019.
عوضا عن:

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:أرض املرس.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:أرض املرس.
شماال:املصطفى موكيط ؛ مصطفى ولد احلاج عباس.

اقرأ: 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:أرض املريس.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:أرض املريس.

شماال:املصطفى موكيت؛املصطفى ولد احلاج عباس.
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 (.

 -  32947 -  32860 -  32774 -  32706 -  32599 -  32542 -  32403
  33067 -  33048 -  33046 -  33031 -  33028 -  32973 -  32964
  34419 -  34395 -  33865 -  33689 -  33315 -  33166 -  33141 -
  34813 -  34776 -  34701 -  34700 -  34696 -  34425 -  34424 -
  35125 -  35009 -  34946 -  34940 -  34908 -  34874 -  34860 -
  35337 -  35235 -  35219 -  35216 -  35182 -  35179 -  35126 -
  35495 -  35458 -  35453 -  35447 -  35442 -  35423 -  35365 -
  35561 -  35559 -  35558 -  35556 -  35555 -  35514 -  35506 -
  35575 -  35570 -  35569 -  35568 -  35566 -  35565 -  35564 -
  35595 -  35594 -  35591 -  35590 -  35588 -  35581 -  35579 -
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  35932 -  35842 -  35838 -  35780 -  35770 -  35611 -  35596 -

  36118 -  36115 -  36110 -  36100 -  36065 -  36063 -  36060 -

  36261 -  36254 -  36246 -  36244 -  36213 -  36193 -  36169 -

  36301 -  36295 -  36294 -  36293 -  36271 -  36270 -  36267 -

  36445 -  36396 -  36390 -  36378 -  36377 -  36360 -  36329 -

  36622 -  36605 -  36568 -  36502 -  36487 -  36459 -  36451 -

  36853 -  36764 -  36658 -  36645 -  36634 -  36630 -  36628 -

  36901 -  36895 -  36885 -  36877 -  36875 -  36874 -  36863 -

 -  38125 -  38123 -  38074 -  38072 -  38015 -  37972 -  36907 -

  38153 -  38152 -  38151

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

             محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 36834 - 16 

اسم امللك : " سعيدي 1 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.

وقع حتديده في : 03/07/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 80 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : سعيدي احلسني.

غربا : نورالدين دبي. 

طالب التحفيظ : اجلياللي سعيدي بن احمد.

مطلب رقم 36835 - 16 

اسم امللك : " سعيدي 2 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.

وقع حتديده في : 03/07/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 80 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : اوحادي زهرة.

شرقا : اوحادي محمد.

جنوبا : الزنقة.

غربا : مامة سعيدة.

طالب التحفيظ : اجلياللي سعيدي بن احمد.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

      عزالدين شاكر

  محافظة خريبكة

 

مطلب رقم 29393 - 18 

إسم امللك : " احلمرية " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بني يخلف دوار أوالد مسعود.

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

مساحته : 04هـ 49آر 70س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : الكياللي أحمد، ورثة احلراكي صالح بن الشرقي ، ورثة حمادي 

مشبوح؛

شرقا : الرسم العقاري 1814/ت، مجيدي ابراهيم ،مجيدي بوبكر، ورثة 

الدراجي الغزواني؛

غربا :ورثة يامل العربي ، الرسم العقاري 83116/18.

طالب التحفيظ : عبد احلميد يامل بن العربي. 

مطلب رقم 38795 - 18 

إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار أوالد اعمر.

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

مساحته : 20آر 42س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة تواج احلاج امليلودي؛

جنوبا : ورثة تواج احلاج أحمد؛

شرقا : ورثة تواج احلاج أحمد؛

غربا : ورثة تواج احلاج امليلودي.

طالب التحفيظ : عثمان تواج بن امحمد ومن معه. 

مطلب رقم 39076 - 18 

إسم امللك : " النخايلي املعطي 2 " .

موقعه : مدينة حطان حي بنعمر.

نوعه : دار للسكنى بها سفلي ومرافق بالسطح. 

مساحته : 01آر03س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 273/ت ملغى؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 39077/18؛

شرقا : مطلب التحفيظ 273/ت؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : املعطي النخايلي بن املولودي. 

مطلب رقم 39077 - 18 

إسم امللك : " النخايلي املعطي 1" .

موقعه :مدينة حطان حي بنعمر.

نوعه : دار للسكنى بها سفلي. 
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مساحته : 91س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39076/18؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 273/ت ملغى؛
شرقا : مطلب التحفيظ 273/ت ملغى؛

غربا :الزنقة.
طالب التحفيظ : املعطي النخايلي بن املولودي. 

مطلب رقم 39151 - 18 
إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار بوعزة بن قاسم.
نوعه : أرض فالحية بها سكن وبئر. 

مساحته : 01هـ 73آر79س.
اجملاورون : 

 ،38645/18 التحفيظ  مطلب   ،51140/18 العقاري  الرسم   : شماال 
مقبور نورالدين،مقبورميلود،؛

جنوبا : شوقي محجوب؛
شرقا : الطريق؛

غربا : ورثة غالب مولودي بن أحمد.
طالب التحفيظ: عزالدين شروطي بن عمر. 

مطلب رقم 39196 - 18 
إسم امللك : " ملك العرامرم أحمد " .

موقعه :مدينة حطان حي السعادة.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 79س.
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
جنوبا : خصمي هشام، الرسم العقاري 56381/18؛

شرقا : الزماني الكبير؛
غربا :مطلب التحفيظ 39218/18.

طالب التحفيظ : العرامرم أحمد بن العربي . 

مطلب رقم 39251 - 18 
إسم امللك : " ملك مصطفى وعالل" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد كدار.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 04آر 49س.
اجملاورون : 

شماال : كرتيل رقية؛
جنوبا : محمد بن املكي؛

شرقا : فضالوي مسعودة؛
غربا : ورثة نعيم.

طالب التحفيظ : املصطفى كرتيل بن الكبير ومن معه. 

مطلب رقم 39287 - 18 
إسم امللك : " ملك البصير" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار أوالد الشارف.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 97آر 26س.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني 59786/18، 19430/س؛

جنوبا : ورثة احلاج املعطي؛

شرقا : بوعودة محمد بن أحمد؛

غربا : الرسم العقاري 59786/18.

طالب التحفيظ : البصير بوعودة بن أحمد. 

مطلب رقم 52649 - 18 

إسم امللك : " العوينات " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي دوار الهياثرة بني منصور.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 72آر 16س.

اجملاورون : 

القطعة األولى :

شماال : أحمد امللياني بن محمد؛

جنوبا : الواد؛

شرقا : ورثة جوهري املنصور؛

غربا : صالح العوني.

القطعة الثانية :

شماال : الواد؛

جنوبا : صالح العوني؛

شرقا : ورثة جوهاري املنصور؛

غربا : صالح العوني.

طالب التحفيظ : أحمد امللياني بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52654 - 18 

إسم امللك : " ضاية الشباك زهرى" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احلاج.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 35آر 74س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 18613/18، اللبان امليلودي؛

جنوبا : الرسم العقاري 59327/18؛

شرقا : توفيق فاطنة بنت امليلودي؛

غربا : مطلب التحفيظ 52653/18.

طالب التحفيظ : توفيق زهرى بنت امليلودي. 

مطلب رقم 52663 - 18 

إسم امللك : " بياضي " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار أوالد ابراهيم.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 18آر11س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : العساس صالح؛
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شرقا : مطلب التحفيظ 29582/18 ؛
غربا : مطلب التحفيظ 39189/18.

طالب التحفيظ : السعدية بن موسى بنت محمد. 

مطلب رقم 52674 - 18 
إسم امللك : " دار نشيط " .

موقعه :مدينة خريبكة حي السالم.
نوعه : دار للسكنى بها سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح. 

مساحته : 56س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري59357/18؛
جنوبا : الرسم العقاري32422/18؛

شرقا : جكوت صالح؛
غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ :أحمد نشيط بن الكبير ومن معه. 

مطلب رقم 52675 - 18 
إسم امللك : " دارالعرباني " .

موقعه :مدينة خريبكة درب ولد جعفر.
نوعه :دار للسكنى بها سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح. 

مساحته : 98س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 72315/18؛
جنوبا : الرسم العقاري55355/18؛

شرقا : الرسمني العقاريني 39009/18، 50132/18؛
غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : محمد العرباني بن محمد. 

مطلب رقم 52680 - 18 
إسم امللك : " أرض امللحة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بني يخلف دوار أوالد طنجي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 94آر 39س.
اجملاورون : 

شماال: الرسوم العقارية 8153/18، 8154/18، 11328/18.
جنوبا : الطريق؛

شرقا : ورثة عبد السالم بلمقدم؛
غربا :املشبوح امحمد.

طالب التحفيظ : محمد املشبوح بن العربي. 

مطلب رقم 52686 - 18 
إسم امللك : " ملك االميان" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعةبئر مزوي دوار أوالد العاتي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 39آر 97س.
اجملاورون : 

شماال: مطلب التحفيظ 38068/18، فالت احلاج الرافة؛
جنوبا : ورثة فالت احلاج املولودي؛

شرقا : الرسم العقاري 70548/18؛

غربا :فالت احلاج الرافة.
طالب التحفيظ :حسن فالت بن الرافة. 

مطلب رقم 52730 - 18 
إسم امللك : " ملك املسعودي " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة قصبة طرش دوار الزعارطة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 28آر 44س.
اجملاورون : 

شماال : بلحمرة عبد الهادي ومن معه؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 39136/18؛

شرقا : الطريق؛
غربا :ورثة شفاعي بنداود.

طالب التحفيظ :محمد املسعودي بن اعلي. 

مطلب رقم 52748 - 18 
إسم امللك : " سليم " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار ملشاهرة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 38آر 98س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة سليم أحمد؛
جنوبا : ورثة فداح بنداود؛

شرقا : سليم محمد، سليم بوعزة؛
غربا :دومة محمد.

طالب التحفيظ :سليم السعدية بنت احمد. 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 522 - ت
امللك املستخرج عن طريق االقتطاع من امللك املدعو:" العني البيضاء ".

الكائن : دائرة وادي زم، جماعة أوالد فنان، دوار ايت عبد الرحمان.
طالب التحفيظ: السيد بعلواش علي.

وقع حتديده في: 05/10/1953.
ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 2737 

املؤرخة في 14/04/1965.
    احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة

         بوسيف عبد الكرمي
 

محافظة تطوان

مطلب رقم 55650 - 19 
إسم امللك: " أيوب " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة عني احلصن، ، احملل املدعو: سبيرادا.
تاريخ التحديد: 26 أغسطس 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم: 05 ار 25 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: أحباس ليلة القدر ،

شرقا: ممر عمومي ،

جنوبا : محمد املقريني ،

غربا: رسم عقاري عدد: 27606/19،

طالب )ة( : إبراهيم بن أحمد البزاز.

مطلب رقم 55727 - 19 

إسم امللك: " امراحت املنزلة املريس " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة جبل احلبيب ،جماعة اخلروب، احملل املدعو: 

دوار اإلثنني

تاريخ التحديد: 23 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 25 هـ 65 ار 78 س.

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ، بها بنائني يتكونان من طابق 

أرضي

اجملاورون:

شماال: أحمد عبد اهلل أزماني ،

شرقا: الطريق، امللك الغابوي

جنوبا : ملك الغير ،

غربا: ورثة سالم عامر ومن معه ، محمد األزماني ، عبد الرزاق عامر ومن 

معه ، محمد الصغيوار

طالب )ة( : اجلماعة الساللية االثنني الوصي عنها السيد وزير الداخلية.

مطلب رقم 55793 - 19 

إسم امللك: " تاسنيم " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: ريحانة.

تاريخ التحديد: 11 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 13 ار 28 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: عبد الرحمان بوشداق ، رسم عقاري عد: 88489/19 ،

شرقا: ممر عمومي ،

جنوبا : مصطفى ،

غربا: عبد الرحمان بوشداق

طالب )ة( : مرمي بنت عبد السالم الصغير.

مطلب رقم 55826 - 19 

إسم امللك: " لشقار " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: الكسيار

تاريخ التحديد: 26 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 03 ار 88 س.

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: احلسن املرابط ،

شرقا: ممر عمومي ،ثم عبد الرزاق العيساروحي 
جنوبا : رسم عقاري عدد: 65680/19 ،

غربا: عمر العيساروحي
طالب )ة( : عمر بن محمد لشقار.

مطلب رقم 46036 - 19 
إسم امللك: " أشرنان " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: الكداوي العليا.
تاريخ التحديد: 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 ار 25 س.
نوعــه: أرض عارية

اجملاورون:
شماال: رسمني عقاريني عدد: 92811/19 ، 55682/19

شرقا: ممر 
جنوبا : محمد أحكان ،

غربا: رسم عقاري عدد: 55683/19
طالب )ة( : خالد بن محمد أشرنان.

مطلب رقم 55266 - 19 
إسم امللك: " طام علي الرميلة اخلربة الصيد املقيل د العجوري " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني يدر ، جماعة البغاغزة ، احملل املدعو: 
طام علي الرميلة.

تاريخ التحديد: 02 أكتوبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 80 هـ 65 ار 58 س.

نوعــه: أرض غابوية .
اجملاورون:

شماال: امللك الغابوي ، اجلماعة الساللية الزاوية الفوقية
شرقا: امللك الغابوي، 

جنوبا : دار مساعيد ، امللك الغابوي ،
غربا: اجلماعة الساللية الزاوية الفوقية

السيد  عنها  الوصي  الفوقية  الزاوية  الساللية  اجلماعة   : )ة(  طالب 
وزير الداخلية.

مطلب رقم 2668 - 19 
إسم امللك: " اجلنانات " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة جبل احلبيب ، جماعة بني حرشان ، احملل 
املدعو: بولفيش.

تاريخ التحديد: 19 أغسطس 2016
املساحة التي أظهرها التصميم: 117 هـ 56 ار 85 س.

نوعــه: أرض غابوية
اجملاورون:

شماال: امللك الغابوي ،
شرقا: مطلب عدد: 13831/19 ،

جنوبا : اجلماعة الساللية احمادش ،
غربا: امللك الغابوي

طالب )ة( : اجلماعة الساللية بوليفش الوصي عنها السيد وزير الداخلية.
   احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

              املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 15396 - 21. 

اسم امللك : حفرة بردين

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار بشيني.

وقع حتديده في : 08 ابريل 2019

مساحته : 05 آر 19 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : بودالي موسى، ورثة بوغاف عامر.

جنوبا : ورثة بوغاف حمدو

غربا : قسو محمد، بوغاف حلسن.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19692 - 21.

اسم امللك : الهوتة 2

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو دوار يازيد.

وقع حتديده في : 31 ماي 2018

مساحته : 74 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طالب عامر. 

شرقا : طالب عامر.

جنوبا : طالب عامر.

غربا : الرسم العقاري عدد : 52533 - 21.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19731 - 21.

اسم امللك : سيدي معروف

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة أوالد ازباير، دوار بنطيطة.

وقع حتديده في : 04 مارس 2019

مساحته : 08 آر 99 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون .

اجملاورون : 

شماال : الطريق اجلهوية رقم 508

شرقا : موالي أحمد فطري.

جنوبا : فاظيل حلسن، فاظيل أحمد.

غربا : موجاهد علي.

طالب التحفيظ : أحمد لزعر بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 20103 - 21.

اسم امللك : قطعة سارة

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة أوالد ازباير.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019.

مساحته : 05 آر 26 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : أحمد زروقي. 

شرقا : ممر خاص، شعبة.

جنوبا : أحمد زروقي.

غربا : الطريق االقليمية رقم 4509.

طالب التحفيظ : رشيد بن عمارة ابن علي.

مطلب رقم 20163 - 21.

اسم امللك : والد الناصر

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية، 

احملل املدعو دوار أوالد علي.

وقع حتديده في : 07 فبراير 2019

مساحته : 01 هـ 53 آر 59 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 63374 - 21.

شرقا : ورثة موني حوماد، ورثة مسكيني محمد بن علي، سالسي طاهر.

جنوبا : ورثة اقريقش محمد، ورثة لعور عبد القادر.

عبد  موني  موني محمد،   ،21  -  65838  : عدد  العقاري  الرسم   : غربا 

العزيز بن حوماد.

طالبة التحفيظ : فاطمة حقيق بنت عبد القادر.

مطلب رقم 20217 - 21.

اسم امللك : سهب بوغنو

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة مغراوة، احملل املدعو سهب بوغنو.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2018

مساحته : 26 آر 91 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من لوز.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بودادح

شرقا : ورثة بوعزيزة عبد اهلل.

جنوبا : ورثة بوغنو احلسني

غربا : دنوري فاطمة، ورثة جمال محمادين.

طالب التحفيظ : أحمد اخلياري بن محمد.

مطلب رقم 20291 - 21.

اسم امللك : الكوشة

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل 

املدعو دوار سريجة بني مكارة.

وقع حتديده في : 16 يناير 2019

مساحته : 02 هـ 10 آر 49 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة شارف عامر.

شرقا : ورثة شارف امحمد.

جنوبا : شارف رشيد، تامية أحمد، حمدوز رشيد.

غربا : ضليعة محمد، شنوف محمد.

طالب التحفيظ : محمد سعدوني بن احميدة.

مطلب رقم 20337 - 21.

اسم امللك : واد الدفالي

: إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار  موقعه 

بني بوقيطون.

وقع حتديده في : 28 يناير 2019.

مساحته : 15 آر 21 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و أشجار مختلفة و بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 22149 - 21، مطلب التحفيظ عدد : 9086 - 21

شرقا : الرسم العقاري عدد : 22149 - 21.

جنوبا : ممر عمومي. 

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 9086 - 21

طالبو التحفيظ : فاطمة اليعقوبي بنت محمد و من معها.

مطلب رقم 20453 - 21.

اسم امللك : شقاق.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل 

املدعو دوار القبة.

وقع حتديده في : 28 ماي 2019

مساحته : 47 آر 22 س.

نوعه : أرض فالحية بها أحجار.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20452 - 21. 

شرقا : طريق.

جنوبا : ولد صغير.

غربا : الرسم العقاري عدد : 42777 - 21

القطعة الثانية : 

شماال : طريق 

شرقا : حلران حميد، عيسى شنوف.

جنوبا : أحمد الصغير.

غربا : طريق

طالبة التحفيظ : خديجة األكحل بنت علي.

مطلب رقم 20470 - 21.

اسم امللك : السهب

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة مغراوة، احملل املدعو : السهب.

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019

مساحته : 23 آر 16 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أكيكيز حلسن

شرقا : أمحرف أحمد أولقليد.

جنوبا : أمحرف أحمد أولقليد.

غربا : طريق

طالب التحفيظ : امحرف حامت بن امحمد.

مطلب رقم 20475 - 21.

اسم امللك : البوير

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل 

املدعو دوار البوير.

وقع حتديده في : 12 يونيو 2019

مساحته : 29 آر 40 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الشجعي علي،

شرقا : الشجعي علي،

جنوبا : الشجعي محمد، الشجعي أحمد،

غربا : الشاوي عبد اهلل.

طالب التحفيظ : ادريس الشجعي ابن أحمد.
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مطلب رقم 20518 - 21.

اسم امللك : ملك البوحي

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده في : 26 ابريل 2019

مساحته : 01 آر 34 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : حادة

جنوبا : عبد العزيز الشباي،

غربا : زنقة 

طالب التحفيظ : محمد البوحي بن حمو.

مطلب رقم 20560 - 21.

اسم امللك : الكعدة احلمراء.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية،احملل 

املدعو الكعدة احلمراء دوار كركورة.

وقع حتديده في : 13 ماي 2019

مساحته : 44 آر 45 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و قناة ماء.

اجملاورون : 

شماال : طريق.

شرقا : الشاوي حلسن، ورثة الرحموني محمد.

جنوبا : ورثة الرحوني محمد، الرسم العقاري عدد : 20577 - 21.

غربا : الشاوي محمد.

طالب التحفيظ : طارق الرهوني ابن عبد القادر.

مطلب رقم 20582 - 21.

اسم امللك : السهب 

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة مغراوة، احملل املدعو السهب.

وقع حتديده في : 21 ماي 2019

مساحته : 02 آر 72 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 39573 - 21، ورثة أمحرف أمحمد.

شرقا : ورثة أمحرف أمحمد.

جنوبا : حدود

غربا : ورثة غنام محمد.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان زاهي بن علي.

مطلب رقم 20622 - 21.

اسم امللك : خربة بوكمارة

موقعه : اقليم تازة دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل 

املدعو دوار مسدورة. 

وقع حتديده في : 28 اغسطس 2019.

مساحته : 79 آر 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون .

اجملاورون : 

شماال : ورثة الزوالتي عياد

شرقا : هرميش عامر، ورثة شهبون محمد، 

جنوبا : بوبزة حميد، بوبزة يوسف، العروي اجلياللي، العروي محمد.

غربا : ورثة شهبون محمد

طالب التحفيظ : عامر القبايل بن مولود.

مطلب رقم 20623  - 21.

اسم امللك : الهوتة

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياثة الغربية، احملل 

املدعو دوار مسدورة.

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2019

مساحته : 88 آر 97 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : ورثة الزوالتي محمد.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 17787/ف

غربا : الرسم العقاري عدد : 17787/ف

طالب التحفيظ : عامر القبايل بن مولود.

مطلب رقم 20624 - 21.

اسم امللك : االرض الباردة

موقعه : إقليم تازة، بلدية واد أمليل، حي أكال

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019

مساحته : 01 آر 08 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : دريغل محمد

شرقا : الرسم العقاري عدد : 38480 - 21، التيش محمد.

جنوبا : السم العقاري عدد : 38400 - 21.

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : حميد الدريوش ابن أحمد.



1749 عدد 1105 - 09 رجب 1441 )04 مارس 2020(

مطلب رقم 20655 - 21.

اسم امللك : اخلارط 

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بوحلو، احملل املدعو 

دوار اخلراط

وقع حتديده في : 19 يونيو 2019

مساحته : 66 آر 24 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة عياد ناصر.

شرقا : بوبليلطة محمد،

جنوبا : محمد امبيضة.

غربا : ورثة محمد خريبش .

طالب التحفيظ : أحمد العمالوي بن محمد

مطلب رقم 20662 - 21.

اسم امللك : ركبة زينب

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو دوار أوالد عزوز. 

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019

مساحته : 21 آر 11 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : الشادلي جمال.

شرقا : الشادلي جمال، ورثة الشادلي استيتو.

جنوبا : ورثة الشادلي استيتو.

غربا : الشادلي بوبكر.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20683 - 21.

اسم امللك : فدان الزيتونة

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو دوار أوالد عزوز.

وقع حتديده في : 28 يونيو 2019

مساحته : 09 آر 22 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون 

اجملاورون : 

شماال : املعيان حسن.

شرقا : شعبة، ممر. 

جنوبا : دردار العربي.

غربا : ورثة العيري الشادلي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20687 - 21.

اسم امللك : خلرب ابراهيم. 

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل 

املدعو دوار القبة.

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019

مساحته : 25 آر 33 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و بناء من سفلي من تراب، 

و بناء متهدم.

اجملاورون : 

شماال : صالح عبد اهلل، امهاوش عياد، 

شرقا : لشعل ربيعة، العموري اجلياللي، شعبة.

جنوبا : طواش رحمة.

غربا : ورثة لشعل جمعة، لشعل حبيبة.

طالب التحفيظ : أحمد االشعل بن محمد.

مطلب رقم 20688 - 21.

اسم امللك : خلرب الزيتون

موقعه : اقليم تازة دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل 

املدعو دوار القبة. 

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019.

مساحته : 14 آر 50 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : محمد بليلط.

شرقا : علي الدحيمن. 

جنوبا : ورثة الغاوي عبد القادر، خلوفي اخملتار.

غربا : االحباس، احلدادة.

طالب التحفيظ : عامر االشعل بن محمد.

مطلب رقم 20703  - 21.

اسم امللك : باسم اهلل

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة أوالد الزباير، احملل 

املدعو 30 جتزئة كوشو.

وقع حتديده في : 12 يوليو 2019

مساحته : 01 آر 00 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الريفي ادريس.
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شرقا : الرسم العقاري عدد : 39264 - 21.

جنوبا : زنقة

غربا : الشاوي محمد

طالب التحفيظ : عبد اهلل بلحاج بن احمد.

مطلب رقم 20721 - 21.

اسم امللك : بالل 2

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة أوالد الزباير

وقع حتديده في : 18 يوليو 2019

مساحته : 16 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 48812 - 21

شرقا : ورثة فالكي التوهامي.

جنوبا : ورثة فالكي التوهامي.

غربا : طريق

طالب التحفيظ : أحمد أحلمني بن محمد.

مطلب رقم 20734 - 21.

اسم امللك : البكاري باملرجة الكبيرة 

املدعو  احملل  لنت،  بني  جماعة  و  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

دواربني اخليفة

وقع حتديده في : 05 اغسطس 2019

مساحته : 74 آر 22 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : النويصر محمد، 

شرقا : العزار قدور، بوعكايك محمد، ورثة كرشال.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 34202 - 21.

غربا : بوريابة محمادين.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 20735 - 21.

اسم امللك : البكاري باملرجة الكبيرة أيضا

املدعو  احملل  لنت،  بني  جماعة  و  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

دواربني اخليفة

وقع حتديده في : 05 اغسطس 2019

مساحته : 20 آر 06 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة لزعر عبد السالم، 

شرقا : ورثة لزعر عبد السالم، بوريابة محمد.

جنوبا : النويصر عبد اجلليل، محمد بن عبد اهلل الغيات.

غربا : ورثة لزعر عبد السالم،

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 20736 - 21.

اسم امللك : ريان 

موقعه : اقليم تازة، بلدية واد امليل، حي أكال.

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2019

مساحته : 01 آر.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : احلاج بن أحمد احلموشي، الشافعي عبد السالم. 

شرقا : الكعبوني محمد.

جنوبا : العوينة محمد.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : نور الدين الصبار بن عامر. 

مطلب رقم 19718 - 21.

اسم امللك : ملك باب الشريعة

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، باب الشريعة.

وقع حتديده في : 04 يونيو 2018

مساحته : 87 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و ثالث طوابق علوية.

اجملاورون : 

شماال : تيتي ميمونة، زنقة. 

شرقا : زنقة، مطلب التحفيظ عدد : 19258 - 21.

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد : 19258 - 21، 19284 - 21.

غربا : الرسم العقاري عدد : 803/ف

طالبو التحفيظ : ادريس زعمي بن أحمد و من معه.

مطلب رقم 20621 - 21.

اسم امللك : سيدي بلخير

موقعه : اقليم تازة دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل 

املدعو دوار مسدورة. 

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2019.

مساحته : 02 هـ 38 آر 56 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و أشجار مختلفةو بنايات، و بئرين.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة زرهوني أحمد، ورثة زرهوني البودالي، ورثة زرهوني امحمد.

شرقا : ورثة زرهوني امحمد، ورثة ادريس بوكمارة، الشريف الهادي بورقادي.

جنوبا : داوي محمد، اخلامسي عبد الرحمان، العروي علي، بوبزة حميد.

غربا : ورثة العروي عامر

طالب التحفيظ : عامر القبايل بن مولود.

مطلب رقم 20690  - 21.

اسم امللك : جنيم

موقعه : إقليم تازة، بلدية واد أمليل، حي أكال.

وقع حتديده في : 04 يوليو 2019

مساحته : 02 آر 02 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 32905 - 21.

شرقا : ورثة عامر نعمان.

جنوبا : زنقة.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : جنيم اليوسفي بن ادريس.

مطلب رقم 20795 - 21.

اسم امللك : الناطور

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل 

املدعو الناطور.

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2019

مساحته : 95 آر 85 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : ورثة البوهالي أحمد، ازعر أحمد.

جنوبا : واد ايناون

غربا : ورثة الصغير محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 13029 - 21.

اسم امللك : مزروع 

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية، 

احملل املدعو دوار جرف.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019

مساحته : 32 آر 37 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة موني، ممر، الرسم العقاري عدد : 30255 - 21. 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 30255 - 21، ورثة الزردوني.

جنوبا : ورثة الزردوني.

غربا : واد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة     

 

محافظة احلسيمة

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "الدراز"

املطلب رقم 45889 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد: 1026 املؤرخة في 29 اغسطس 2018

املتبوع باعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية

عدد 1085 بتاريخ 16 اكتوبر 2019.

عوضا عن :

طالبة التحفيظ: بلعلي حنان بنت محمد.

اقرأ :

طالبا التحفيظ:

1 - بلعلي حنان بنت محمد بنسبة 1/3

2 - بلعلي عبداالله بن محمد بنسبة 2/3

و الباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "عالي"

املطلب رقم 45952 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد: 1028 املؤرخة في 12 سبتمبر 2018

املتبوع باعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية

عدد 1088 بتاريخ 06 نوفمبر 2019.

عوضا عن :

مساحته: 1 آر 05 س.

اقرأ :

مساحته: 1 آر 14 س.

و الباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان     
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محافظة بنسليمان

مطلب رقم 2167 - 29

اسم امللك : " الصلعة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار العطاطرة .

وقع حتديده في : 15 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 37 آ 69 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 2168 - 29، ورثة بنعطية؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : ورثة بنعطية ؛

غربا : ورثة بوعنان .

طالب التحفيظ : السيد عبد الواحد املعيزي .

مطلب رقم 2168 - 29

اسم امللك : " الصلعة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار العطاطرة .

وقع حتديده في : 15 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 03 آ 67 س .

نوعه : أرض فالحية بها شجرة االوكاليبتوس وبئر.

اجملاورون :

شماال : ورثة الزموري بن سعيد ، الواد؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 2167 - 29، ورثة بنعطية، العرابي محمد؛

غربا : ورثة الزموري بن سعيد.

طالب التحفيظ : السيد عبد الواحد املعيزي .

مطلب رقم 9153 - 25

اسم امللك : " كاف النزاهة احلياة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد يونس .

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 34 آ 71 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج موسى ؛

شرقا : الشعبة ، مطلب التحفيظ رقم : 5689 - 25؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 6071 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 28867 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد العلج عالل بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 9563 - 25

اسم امللك : " صوابر 3".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار كرين .

وقع حتديده في : 09 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 62 آ 85 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار االكاليبتوس طابقني سفليني ومخزن 

واسطبل ومرحاض وبئر.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 9566 - 25؛

شرقا : الواد، الرسم العقاري رقم : 31196 - 25، الطريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 3020 - 25؛

غربا : الطريق .

طالبو التحفيظ : السيد لكبير الطاهري بن عبداهلل ومن معه.

مطلب رقم 9566 - 25

اسم امللك : " صوابر 2 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار كرين .

وقع حتديده في : 08 يناير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 67 آ 88 س .

نوعه : أرض فالحية بها طابقني سفليني واسطبل وبئر .

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 9570 - 25، الواد؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 31196 - 25، الواد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9563 - 25 ؛

غربا : الطريق .

طالبو التحفيظ : السيد الشرقي الطاهري ومن معه .

مطلب رقم 9570 - 25

اسم امللك : " صوابر ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار كرين .

وقع حتديده في : 08 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 68 آ 17س . 

وبناء  وبئر  سفليني  طابقني  من  سكنى  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

ومرحاض واسطبل واشجار الفواكه واشجار .
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اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 9568 - 25، مطلب التحفيظ رقم : 

9565 - 25، الرسم العقاري رقم : 26148 - 25 ؛

شرقا : الواد ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9566 - 25، الطريق ؛

غربا : الطريق .

طالبو التحفيظ : السيد العثماني بوشعيب بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 9650 - 25

اسم امللك : " دوم سباتة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار اوالد الشاوي .

وقع حتديده في : 11 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 آ 35 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الليمون احلامض.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 7100 - 25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 9851 - 25، الرسم العقاري رقم : 69835 - 25 ؛

غربا : اوالد الرداد .

طالب التحفيظ : السيد ادريس رامي بن محمد .

مطلب رقم 9677 - 25

اسم امللك : " أرض حفيظة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة .

وقع حتديده في : 22 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 آ 89 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 9682 - 25؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9058 - 25؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 8045 - 25 .

طالبة التحفيظ : السيدة حفيظة رفقي بنت عمرو.

مطلب رقم 9690 - 25

اسم امللك : " العزوزيات ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار السحاتة .

وقع حتديده في : 11 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 آ 81 س .

نوعه : أرض فالحية بها طابق سفلي واشجار الزيتون وبئر.

اجملاورون :

شماال : ورثة اعمر احمد بن ابراهيم،الوافي خديجة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة احمد بن ابراهيم؛

غربا : ورثة ادريس بن احمد بن ابراهيم.

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب الدوان بن املعطي .

مطلب رقم 9710 - 25

اسم امللك : " حمرية 02 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار الطرش .

وقع حتديده في : 11 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94 آ 48 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني

القطعة االولى مساحتها : 64 آ 91 س.

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : اجلياللي بن الطيبي؛

غربا : الطريق.

القطعة االولى مساحتها : 94 آ 48 س.

اجملاورون :

شماال : ورثة لكبير بن بوشعيب، ورثة العربي بن الشيمي، ورثة ملغاري 

عبد اهلل؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد حلومي احلسن بن محمد .

مطلب رقم 9721 - 25

اسم امللك : " اجلبوجة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار العطاطرة .

وقع حتديده في : 29 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8 هـ 50 آ 84 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر واسطبل واشجار االوكاليبتوس.

اجملاورون :

شماال : ورثة الكبيري احلبشي ؛

شرقا : االشعبة ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 21727/ر، الرسم العقاري رقم : 32375 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 32375 - 25 .

طالبو التحفيظ : السيد محمد الكبيري ومن معه .
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مطلب رقم 9844 - 25

اسم امللك : " أرض اخلير ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد عتو .

وقع حتديده في : 26 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 84 آ 33 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 19002 - 25 ؛

شرقا : الغالوي حسن؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9817 - 25؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم لغشي بن احلسني .

مطلب رقم 9845 - 25

اسم امللك : " ضاية الزبيب ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالع دوار الدربالة .

وقع حتديده في : 26 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61 آ 53 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : عبد الواحد اوشام، عبد اهلل زيد ؛

شرقا : ورثة عبد الكرمي التامي؛

جنوبا : ورثة عبد الكرمي التامي ؛

غربا : وهبي امحمد .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل معروف بن محمد.

مطلب رقم 9847 - 25

اسم امللك : " أرض حمزة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار الدالجلة .

وقع حتديده في : 28 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 آ 43 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : جناة اساوي ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عزالدين دشاش،عبد اهلل عبد الدامي ؛

غربا : سعيد عبد الدامي .

طالب التحفيظ : السيد سعيد الصديق.

إعالن جديد بانتهاء التحديد 

مطلب رقم 9826 - 25

امللك املسمى : “ احلرشية “.

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الدواخة . 

طالبة التحفيظ : شركة كينطيا اخلياري .

وقع التحديد في 05 يوليو 2019

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

19 ماي 2010 عدد 594.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى “ املرس “ 

ذي املطلب رقم 7816 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 735 املؤرخـة في 30 يناير 2013.

عوضا عن :

رائق احلاج محمد بنسبة 1808/11488

رائق ربيع بنسبة 1808/11488

رائق عبد الصادق بنسبة 1808/11488

رائق حنان بنسبة 904/11488

بن اخلدير ارقية بنسبة 3352/11488

رائق خديجة بنسبة 904/11488

رائق سميرة بنسبة 904/11488

الصاحلي زوبيدة بنسبة 3352/11488

اقـرأ :

رائق احلاج محمد بنسبة 1808/11488

رائق ربيع بنسبة 1808/11488

رائق عبد الصادق بنسبة 1808/11488

رائق حنان بنسبة 904/11488

رائق خديجة بنسبة 904/11488

رائق سميرة بنسبة 904/11488

الصاحلي زوبيدة بنسبة 3352/11488

والباقي بدون تغيير .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى “ الكرامي 2 “ 

ذي املطلب رقم 9600 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1032 املؤرخـة في 10 اكتوبر 2018

عوضا عن :

مساحته : 00 هـ 07 آ 44 س

اقـرأ :

مساحته : 67 آ 44 س.

والباقي بدون تغيير .
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى “ املسدورة مقطع الذيب “ 

ذي املطلب رقم 9953 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1085 املؤرخـة في 16 اكتوبر 2019

عوضا عن :

بديع احمد بن الشافعي 

محمد العطواني بن محمد 

اقـرأ :

بديع احمد بن الشافعي بنسبة 1/3

محمد العطواني بن محمد بنسبة 2/3

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3632 - 26

اسم امللك : "أرض الزهراء "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي اشطيبة 

نوعه : ارض فالحية

وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2016

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 33 ار 68 س

حدوده : 

القطعة األولى

شماال : ساقية 

جنوبا : واد حصار

شرقا : ورثة حوري احلالية

غربا : مسلك عرضه 04 امتار

القطعة الثانية

شماال : واد حصار

جنوبا : واد حصار

شرقا : واد حصار

غربا : مسلك عرضه 04 امتار

طالب التحفيظ : أحمد شهبون بن امليلودي

مطلب رقم 3727 - 26

اسم امللك : "ظهر الشاوي "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد بابا سعيد

نوعه : ارض فالحية

وقع حتديده في : 14 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 01 هكتار 04 ار 17 س

حدوده : 

شماال : مسلك عرضه 05 امتار 

جنوبا : زناتي عبد القادر 

شرقا : الطريق الرئيسية 3019 عرضها 30 متر

غربا : اجلماني- الرسم العقاري 41828 - 26 - مطلب التحفيظ 318 - 26

طالبو التحفيظ : بوشعيب سبيعي بن محمد و من معه

مطلب رقم 3746 - 26

اسم امللك : "بالد الفياللي "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار أوالد سيدي حجاج

اول  علوي  طابق  و  ارضي  طابق  من  سكنى  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وبنايتني من طابق ارضي و مخزنني و بئر و صهريج ماء و اشجار الزيتون

وقع حتديده في : 15 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 2 هـ و 30 ار 12 س

حدوده : 

شماال : الطريق الرئيسية 3326 عرضها 30 متر 

جنوبا : الرسم العقاري 12706 - 25 

شرقا : الرسم العقاري 14882 - 25

غربا : اليزيدي بوعالم

طالب التحفيظ : لعزيز الزياني بن ديدي

مطلب رقم 3755 - 26

اسم امللك : "أرض سيدي عامر "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي واركو

نوعه : أرض فالحية .

وقع حتديده في : 07 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 60 ار 18 س

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي عرضه 10 امتار 

جنوبا : مقبرة سيدي عامر 

شرقا : الرسم العقاري 29934 - 26

غربا : قدورية مزيان

طالب التحفيظ : أحمد شالوي بن موسى

مطلب رقم 3759 - 26

اسم امللك : "أرض احليط "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي اشطيبة 

نوعه : ارض بها بناية من طابق ارضي و بناية خفيفة و اشجار و بئر
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وقع حتديده في : 10 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 09 ار 86 س

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 20143/س 

جنوبا : محمود مرزوق 

شرقا : الرسم العقاري 20143/س

غربا : ورثة ملعاشي

طالب التحفيظ : محمد شكير بن بوشعيب

مطلب رقم 3760 - 26

اسم امللك : "أرض حمادي "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد مومن

نوعه : ارض عارية

وقع حتديده في : 29 اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 12 ار 02 س

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي عرضه 10 امتار 

جنوبا : فاطمة العرجي 

شرقا : ولد الفاضلة- الرسم العقاري 12754 - 25 - الدمناتي

غربا : الرسم العقاري 48692 - 26

طالبو التحفيظ : ميينة بوغربي بنت محمد و من معها

مطلب رقم 3764 - 26

اسم امللك : "أرض اكوناض "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

نوعه : ارض فالحية بها بناية من طابق ارضي و بنايتني خفيفتني و بئرو 

اسطبل و اشجار مختلفة و صهريج ماء

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 14 ار 61 س

حدوده : 

شماال : محمد لكرد 

جنوبا : احلداوي بن بوشعيب 

شرقا : بادو و الطاهر بن احلسني املديوني

غربا : مسلك عمومي عرضه 05 امتار

طالب التحفيظ : عبد الرحمان اكوناض بن محمد

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان    

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 14651 - 27

اسم امللك : "بوتادارت بوتقشميرت".

موقعه : اقليم ودائرة خنيفرة ، جماعة لهري، املكان املدعو : تاجموت

وقع حتديده في : 02 فبراير 2015 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 هـ 88 آ 42 س 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار وبنايات وابار.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة ايوب عمر، الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الشوهاني اعفير؛ 

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ، موكارت محمد ؛

غربا : ممر) ملك عمومي( ، الرسم العقاري عدد 2458 - 27 

القطعة الثانية : 

شماال : ممر ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : ورثة ايوب عمر 

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الشعبة ) ملك عمومي ( . 

القطعة الثالثة : 

شماال : اغواغ مصطفى ؛

شرقا : اغواغ مصطفى ؛

جنوبا : ممر )ملك عمومي( ؛

غربا : ممر )ملك عمومي(.

القطعة الرابعة : 

شماال : ورثة معروفي موحى بن لكبير؛

شرقا : الشعبة )ملك عمومي( ؛

جنوبا : الشعبة )ملك عمومي( ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 1858 - 27.

طالب التحفيظ : اغواغ محمد بن موالي .

مطلب رقم 29516 - 27

اسم امللك : " خالص".

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت حي ايت حجو، .

وقع حتديده في : 04 اكتوبر 2018. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 ار 90 س 

نوعه : ارض بجزء منها فيال ذات سفلي و بناية وبئر واشجار .
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اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9589 - 27 ؛

شرقا : الطريق )ملك عمومي( ؛

جنوبا : ورثة الزمني عبد اهلل ؛

غربا : ورثة خالص الغازي . 

طالبو التحفيظ : رشيد خليص بن الغازي ومن معه 

مطلب رقم 31237 - 27

اسم امللك : " ز وهير ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : زنقة تازة ، رقم 58

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو وسفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : نافيل ؛

شرقا : ممرمغلق ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : ملودي محمد .

طالب التحفيظ : حلسن زوهير بن محمد.

مطلب رقم 41056 - 27

اسم امللك : " عقى او جياللي".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا، املكان املدعو : 

دوار ايت واحي.

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 آر 35 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد41055 - 27

شرقا : الرسم العقاري 20456 - 27؛

جنوبا : مطلب عدد 31356  - 27 ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( . 

طالب التحفيظ : حسن شبوبة بن عبد القادر .

مطلب رقم 31323 - 27

اسم امللك : " سليمان ".

جبل  طريق   : املدعو  املكان  مريرت،  مدينة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

عوام، بولشفار .

وقع حتديده في : 14 ماي 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 33 س .

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : محبوب سيدي محمد؛ 

جنوبا : ممر مغلق ) ملك حضري ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالبو التحفيظ : سليمان بوملور ومن معه .

مطلب رقم 41101 - 27

اسم امللك : " سعودي ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة تغسالني ، املكان املدعو 

: حي النهضة.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 12 س 

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : اوحلسن اعقى ؛

شرقا : حادة اهقار ، الرسم العقاري عدد 23377 - 27؛

جنوبا : مطلب عدد 15924 - 27، ممر مغلق ( ملك قروي) ؛

غربا : ممر مغلق ( ملك قروي) . 

طالب التحفيظ : سعودي حسن بن احمو . 

مطلب رقم 41110 - 27

اسم امللك : " زهرة ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : اساكا زنقة 1 رقم 5.

وقع حتديده في : 26 اغسطس2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 48 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : عابدي بوعبيد ؛

شرقا : محمد اوسحاق ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : بوشرة . 

طالبو التحفيظ : زهرة امرزوق ومن معها

مطلب رقم 41132 - 27

اسم امللك : " قاعة الوضوء السفلى ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي املسيرة السفلى

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 س 

ات سفلي. نوعه : ارض بها بناية ذ 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : بوعمر محمد ؛

جنوبا : ورثة ايت السارسي؛

غربا : بوعمر محمد.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 41134 - 27

اسم امللك : " مسجد املسيرة السفلى ".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي املسيرة السفلى

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 95 س 

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : مصطفى الغيث، عالل بن حدو، العسكري محمد ، امزيل احلسني ؛

شرقا : حادة جبران ؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : اللة هشوم خويوي .

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 41154 - 27

اسم امللك : " زارو4 ".

ايت  ،دوار  احلمام  جماعة   ، اكلموس  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

بوعريف ، املكان املدعو : زارو.

وقع حتديده في : 19 سبتمبر2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 آر 06 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الساقية ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : مطلب عدد 4119/ 27 ؛

غربا : الواد ) ملك عمومي ( . 

طالب التحفيظ : اقبلي محمد بن ميمون . 

مطلب رقم 41174 - 27

اسم امللك : " ملك عبد الرحمان ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : زنقة 51 رقم 21 امالو اغرينب.

وقع حتديده في : 07 اكتوبر 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 84 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : شابو محمد بن محمد ؛

غربا : موالي حفيظ احملجوب . 

طالبو التحفيظ : عبد الرحمان خلقي و من معها . 

مطلب رقم 41176 - 27

اسم امللك : " برجالي ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، املكان املدعو : حي حمرية ، زنقة واد درعة ، رقم 23.

وقع حتديده في : 08 اكتوبر 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : جبران محمد ، الرسم العقاري عدد 20953 - 27 ؛

شرقا : علي نحمو؛

جنوبا : مجدي االدريسي فاضمة ، ممرمغلق ) نلك حضري (؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( . 

طالب التحفيظ : حدو برجالي بن صالح . 

مطلب رقم 41187 - 27

اسم امللك : " مروان".

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت حي بولشفار.

وقع حتديده في : 28 اكتوبر 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 س 

نوعه : ارض ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : حماد اموسي ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : معديني احلاج سيدي احمد . 

طالب التحفيظ : محمد حللو بن ابراهيم. 

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    
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محافظة ورزازات

مطلب رقم 50096 - 28

اسم امللك : دار ايوب

موقعه : اقليم تنغير، بلدية تنغير، احملل املدعو : ايت برى.

مساحته : ) 1 ار 48 س(.

نوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق أول وملحقاتها و حديقة ؛

حدوده : 

شماال : اواللقي محمد ؛

شرقا : اواللقي محمد ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : ممر ؛

طالبو التحفيظ : السـيد محمد الدحاوي بن ملوك و من معه.

مطلب رقم 42839 - 28

اسم امللك : تليان

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مساحته : ) 1 ار 81 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 682 ؛

شرقا : التحديد االداري 682 ؛

جنوبا : التحديد االداري 682 ؛

غربا : التحديد االداري 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42951 - 28

اسم امللك : إمي اجلامع

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت نبضاس.

مساحته : ) 1ار 18 سنتيار(.

نوع امللك : أرض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : بطاش محمد ؛

شرقا : أمناح أحمد ؛

جنوبا : أمنتاك محمد ؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42991 - 28

اسم امللك : املدرسة العتيقة

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تشاكشت.

مساحته : ) 2هكتار 77ا ر 01 سنتيار(.

نوع امللك : أرض عارية بها بنايات مختلفة عبارة عن مدرسة عتيقة ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 682 ؛

شرقا : التحديد االداري 682 ؛

جنوبا : التحديد االداري 682 ؛

غربا : التحديد االداري 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42559 - 28

اسم امللك : إمي نتفراوات

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : أيت تيكة.

مساحته : ) 2 ار 05 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42560 - 28

اسم امللك : أوزو 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : أدغاغ.

مساحته : ) 61 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 710 ؛

شرقا : التحديد االداري 710 ؛

جنوبا : التحديد االداري 710 ؛

غربا : التحديد االداري 710 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42561 - 28

اسم امللك : أوزو1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : أدغاغ.

مساحته : ) 15 سنتيار(.
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نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42562 - 28

اسم امللك : اموزور

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ادغاغ.

مساحته : ) 1 ار 95 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42563 - 28

اسم امللك : تقلموت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ادغاغ.

مساحته : ) 66 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42564 - 28

اسم امللك : امزوغن

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : أيت تيكة.

مساحته : ) 02 ار 39 ستنيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42573 - 28

اسم امللك : تيزي اجلامع

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تزواط.

مساحته : ) 03 ار 39 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42574 - 28

اسم امللك : تسريرت 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تزواط.

مساحته : ) 1 ار 25 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42575 - 28

اسم امللك : تسريرت4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تزواط.

مساحته : ) 51 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛
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جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42576 - 28

اسم امللك : تسريرت2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تزواط.

مساحته : ) 35 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42577 - 28

اسم امللك : تسريرت5

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تزواط.

مساحته : ) 42 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42588 - 28

اسم امللك : تسريرت1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تزواط.

مساحته : ) 1 ار 72 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42589 - 28

اسم امللك : ابرقاشن

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تزواط.

مساحته : ) 3 ار27 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42590 - 28

اسم امللك : تورتيت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تزواط.

مساحته : ) 1 ار 34 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42598 - 28

اسم امللك : توزومت نيكران

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تزواط.

مساحته : ) 33 سنتيار(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42599 - 28

اسم امللك : بو الورد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تزكزاوين.

مساحته : ) 1 ار 60 سنتيار(.
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نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 709 ؛

شرقا : التحديد االداري 709 ؛

جنوبا : التحديد االداري 709 ؛

غربا : التحديد االداري 709 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42604 - 28

اسم امللك : اجانا

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : أحلوقت.

مساحته : ) 24 س(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42669 - 28

اسم امللك : ايت ياسني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : النقب.

مساحته : ) 69 س(.

نوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غربا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42672 - 28

اسم امللك : فدان املسجد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : مدات.

مساحته : ) 5 ار 47 س(.

نوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42673 - 28

اسم امللك : حدا املدرسة

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : مدات.

مساحته : ) 2 ار 12 س(.

نوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42601 - 28

اسم امللك : داو انرارن

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : أحلوقت.

مساحته : ) 1 ار 05 س(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شرقا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جنوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غربا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42602 - 28

اسم امللك : اروتي

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : أحلوقت.

مساحته : ) 1 ار 30 س(.

نوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شرقا : التحديد االداري رقم 707 ؛
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جنوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غربا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد "بلخزين محمد ومن معه" ، والساكن بحي متتكالت ورزازات، 

طلبوا أن يسـلم لهم نظير جديد للرسم العقاري رقم 7583 - 28 ، 

، احملل  املؤسس للملك املدعو : "ملك بلخزين" الكائن مبدينة ورزازات 

املدعو : أيت أكظيف ، وذلك بسبب تلف النظير الذي كان سلم لهم 

سابقا . وبإمكان كل شخـص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتـعرضه 

عليه قانونا في أجـل خمسة عشـرة يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بورزازات

عبد الرحيم الطاهري    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-23070

امللك املسمى : " ملك عبد املطلب 1 "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" حي تزكا" 

مساحته : 35 آ 40 س ،

نوعه : أرض بها أربع قطع االولى عارية يخترقها خط كهربائي والثانية 

فالحية محاطة بسور بجزء منها بها بنايتني سفليتني وأخرى سفلية 

وأشجار  بئر  بها  بسور  محاطة  والثالثة  وأشجار  واحد  علوي  وطابق 

ويخترقها خط كهربائي والرابعة محاطة بسور ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ملك الغير ،

شرقا : زنقة،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

القطعة الثانية : 

شماال : آيت مسعود وشكيري ،

شرقا : شعبة ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-23071 ،

غربا : زنقة ،

القطعة الثالثة : 

شماال : آيت بن باها ،

شرقا : زنقة،

جنوبا : وورثة عبد املطلب محمد وورثة عبد املطلب احلنفي ،

غربا : شعبة ،

القطعة الرابعة : 

شماال : آيت تزكا ،

شرقا : فارق املاء ،

جنوبا : وورثة عبد املطلب محمد وعبد املطلب احلنفي ،

غربا : زنقة ،

طالبو التحفيظ : السيد عبد املطلب محمد بن ابراهيم ومن معه .

مطلب رقم 31-11757

امللك املسمى : " اغبوال "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار اغبوال " 

مساحته : 02 آ 67 س ،

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بها بنايتني سفليتني ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : ورثة احلسني الزاهيدي ،

جنوبا : ورثة احلسني الزاهيدي ،

غربا : الطريق،

طالب التحفيظ : السيد محمد بوعلوش بن أحمد .

مطلب رقم 31-15673

امللك املسمى : " فدان امغار "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" فوق السبت " 

مساحته : 51 آ 50 س ،

نوعه : أرض بجزء منها بها بناية سفلية والباقي عبارة عن حديقة بها 

بئر وأشجار ويخترقها خط كهربائي وعمود كهربائي ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عوا محمد اوعلي ،

شرقا : اوشن أحمد بن علي بعضا ورع رقم 33303-31 بعضا آخر،

جنوبا : رع رقم 31-38614 ،

غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد الطاهر صبري بن ابراهيم .
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مطلب رقم 31-16082

امللك املسمى : " كمالي "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" فدان اجلمل " 

مساحته : 02 آ 01 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

 31-21046 رقم  ورع  بعضا  حموش  اواحملفوظ  محمد  ورثة   : شماال 

بعضا آخر ،

شرقا : ممر ،

جنوبا : ورثة احلاج الركو بعضا ورع رقم 28475-31 بعضا آخر،

غربا : احلاج محمد بن احلسن ،

طالبة التحفيظ : السيدة كمالي رشيدة بنت احلسن .

مطلب رقم 31-61306

امللك املسمى : " الشمس 2 "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" فدان اجلمل " 

مساحته : 01 آ 73 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ادسي بركا ،

شرقا : رع رقم 31-34593 ،

جنوبا : ممر،

غربا : عبد الكرمي بطاحي ،

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة ابلعيدن بنت ابراهيم .

مطلب رقم 31-61608

امللك املسمى : " ملك أقشوش"

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" فدان اجلمل " 

مساحته : 84 آ 32 س ،

وقناة  املتوسط  أرض عارية يخترقها خط كهربائي دي اجلهد   : نوعه 

املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : ورثة الراجي محمد بن أحمد ومن معه ،

جنوبا : فارق املاء ، 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-50764 

طالب التحفيظ : السيد العربي أقشوش بن اليزيد .

مطلب رقم 31-70813

امللك املسمى : " بحيرة اوكان محمد "

موقعه : جماعة وقيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار أزرو " 

مساحته : 63 آ 85 س ،

نوعه : أرض عارية بها أشجار األركان ويخترقها سوكة ، 

اجملاورون : 

شماال : سوكة ومطلب التحفيظ رقم 31-27361 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 6335-31 ) الغابة ( 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 27066-31 وشعبة ،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تيزنيت وملحقاتها نيابة عن وزير 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-127079

امللك املسمى : " البرج "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" حي تزكا " 

مساحته : 02 آ 43 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : آيت بن باه وأيت عدي ،

شرقا : ممر أو طالب التحفيظ ،

جنوبا : آيت بن باه وآيت عدي ،

غربا : طالب التحفيظ أو الطريق ،

طالبو التحفيظ : السيد أحمد اهداج بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-128011

امللك املسمى : " مصلى امانتمغرا "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  وجان  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار امانتمغرا " 

مساحته : 64 آ 35 س ،

نوعه : أرض عارية بها مصلى ، 

اجملاورون : 

شماال : مبارط ادبوسادلي ،

شرقا : رع رقم 31-53182 ،

جنوبا : ممر ورع رقم 31-28803 ،

غربا : ممر ،

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تيزنيت وملحقاتها نيابة عن وزير 

االوقاف والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-128043

امللك املسمى : " شعيبات "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو"دوار دار بيه اغرام" 

مساحته : 57 آ 41 س ،

نوعه : أرض فالحية يخترقها أخدود ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-32329 ،

شرقا : ورثة حسوني وأخدود ،

جنوبا : ممر عمومي ومطالب التحفيظ أرقام 31-32332 31-32259- ،

غربا : ممر عمومي وأخدود ،

طالب التحفيظ : السيد محمد حكاس بن سالم .
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مطلب رقم 31-128154

امللك املسمى : " تلبرجني "

موقعه : جماعة وقيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار تساللت " 

مساحته : 67 آ 32 س ،

نوعه : أرض عارية بها أشجار األركان ، 

اجملاورون : 

شماال : أخدود ، 

شرقا : ورثة آيت املودن ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : امللك الغابوي وورثة آيت الفرز ،

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم طروف بن مبارك ومن معه .

مطلب رقم 31-128184

امللك املسمى : " شعبة االصم 1 "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" شعبة االصم " 

مساحته : 71 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور جزئيا ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة و رع رقم 09-11936 ،

شرقا : رع رقم 31-37651 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-128185،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني بوتاقورت بن أحمد .

مطلب رقم 31-128185

امللك املسمى : " شعبة االصم 2 "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" شعبة االصم " 

مساحته : 72 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-128184 ،

شرقا : رع رقمي 37651-31 و 31-37652 

جنوبا : احلسني جلوي ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني بوتاقورت بن أحمد .

مطلب رقم 31-128448

امللك املسمى : " بيقنضارن "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" البدايع خارج باب أكلو " 

مساحته : 23 آ 83 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي دي اجلهد املنخفض وممر، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أعروس ، رع رقم 30896-31 ، ممر ) الساقية التقليدية( ورع 

رقم 31-11881 

شرقا : ورثة نبدالي ،

جنوبا : ممر و رع رقم 31-17179،

غربا : ورثة يحيا ،

طالبو التحفيظ : السيد محمد ادكماسني بن عيسى ومن معه 

مطلب رقم 31-128562

امللك املسمى : " صبار 2 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تبلكوكت " 

مساحته : 04 آ 79 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حيدون محمد ،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : ورثة حيدون محمد ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني صبار بن محمد .

مطلب رقم 31-128694

امللك املسمى : " افليان "

دوار  املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  : جماعة  موقعه 

اكرار سيدي عبد الرحمان " 

مساحته : 02 آ 70 س ،

ومطفية  جزئيا  واحد  علوي  وطابق  سفلية  بناية  بها  أرض   : نوعه 

ومثقل بارتفاق حائط مشترك بني العالمتني 1 و5 ، 

اجملاورون : 

شماال : ساحة عمومية ،

شرقا : ورثة ادكروم ،

جنوبا : ورثة فقير ابراهيم ،

غربا : ورثة شكجي ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم حيمود بن أحمد .

مطلب رقم 31-128700

امللك املسمى : " ثالث ويحي "

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" مزارع دوار 

أكرض اضاض " 

مساحته : 02 آ 66 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ،

شرقا : آيت املنصوري ،

جنوبا : آيت اخلرازي ،

غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد وشكور أحمد بن الطيب .
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مطلب رقم 31-138548

امللك املسمى : " ثالث نعالل مبزارع متاللت "

املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مزارع متاللت " 

مساحته : 70 آ 18 س ،

نوعه : أرض عارية بها نباتات غابوية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة سوبرو ،

شرقا : فارق املاء ،

جنوبا : ورثة برشيل عمر ،

غربا : الطريق ،

طالبو التحفيظ : السيد احلسني بويزكان بن امبارك ومن معه .

مطلب رقم 31-138674

امللك املسمى : " ادافقير"

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" مزارع 

دوار امراغ " 

مساحته : 01 آ ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : أمرير ،

شرقا : عائشة ادسكو ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : الهام اداوفقير ،

طالب التحفيظ : السيد محمد ادافقير بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-138696

امللك املسمى : " ملك بوشيت "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" تامحروشت " 

مساحته : 80 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : خلفاوي عبال ،

شرقا : احلسني الباز ،

جنوبا : ادريسي احلسن ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد عزيز بوشيت ،

مطلب رقم 31-138732

امللك املسمى : " افراض ابكرم "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" مزارع امراغ " 

مساحته : 01 هـ 80 آ 97 س ،

نوعه : أرض بها قطعتني فالحيتني الثانية يخترقها شعبة ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-59513 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 59500-31 وورثة علي اوبيهي ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : رع رقم 69715-31 قطعة رقم 1 ،

القطعة الثانية

شماال : الطريق ،

شرقا : ورثة بوهوش اوالعربي ،

جنوبا : محمد بن علي ،

غربا : رع رقم 69715-31 قطعة رقم 2 ،

طالبو التحفيظ : السيد رقية املوز بنت صالح ومن معها .

مطلب رقم 31-138775

امللك املسمى : " الهزات الهروي 08 "

موقعه : جماعة اصبويا قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل 

املدعو" النعالة " 

مساحته : 13 هـ 13 آ 42 س ،

نوعه : أرض بها أربع قطع فالحية بهم نبات الصبار الثانية يخترقها 

ممر خاص ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى 

شماال : البشير ايفراني ،

شرقا : بوجمعة أزاض ،

جنوبا : شعبة ،

غربا : العابد الهروي ،

القطعة الثانية 

شماال : شعبة ، بوجمعة أزاض ، محمد بيدود ، زموري وممر،

شرقا : العابد الهروي ،

جنوبا : شعبة ، محمد رويس ، ممر وبيدود احلسن 

غربا : العابد الهروي ،

القطعة الثالثة 

شماال : شعبة ،

شرقا : العابد الهروي ،

جنوبا : شعبة ،

غربا : شعبة ،

القطعة الرابعة 

شماال : شعبة ،

شرقا : شعبة والهراوي ،

جنوبا : ممر،

غربا : حليمة وفاطنة الهروي ،

طالب التحفيظ : السيد امبارك الهروي بن محمد .
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مطلب رقم 31-138776

امللك املسمى : " الهزات الهروي 02 "

موقعه : جماعة اصبويا قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل 

املدعو" النعالة " 

مساحته : 04 هـ 84 آ 95 س ،

نوعه : أرض عارية بها نبات الصبار ويخترقها أخدود ، 

اجملاورون : 

شماال : مولود املرابط وموسى العبادي ،

شرقا : محمد زاموري ،

جنوبا : طالب التحفيظ ، الهراوي عابد ، أخدود وعبد السالم سليماني،

غربا : حلسن لشهب ،

طالب التحفيظ : السيد امبارك الهروي بن محمد .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة الصويرة

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى : مدرسة أكرارو.

مطلب رقم 62230 - 35 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 1102 املؤرخة في 12 فبراير 2019.

بدال من : 

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة أسايس مدرسة أكرارو.

اقرأ : 

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة آيت داوود، قيادة أودغاس، جماعة أسايس.

والباقي دون تغيير.

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى : ملك خربة واحمان.

مطلب رقم 62238 - 35 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 1102 املؤرخة في 12 فبراير 2019.

بدال من : 

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك خربة وارحمان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك خربة وارحمان.

اقرأ : 

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك خربة واحمان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك خربة واحمان.

والباقي دون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة 

    ربيع الشركي

محافظة العرائش

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ اجلماعي 

لألمالك القروية املدعوة : سوق الطلبة.

عمالة/إقليم العرائش

 ، العموم  لعلم  ينهي  بالعرائش  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

باملنطقة  الواقعة  املطالب  بعض  على حتفيظ  للتعرض  آجل  آخر  أن 

الطلبة.الكائنة  سوق  املدعوة  القروية  لألمالك  اجلماعي  التحفيظ 

عمالة/ اخملازن  دائرة.واد  الطلبة.،  سوق  قيادة  الطلبة  سوق  بجماعة 

إقليم العرائش.، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن 

في  1.69.174املؤرخ  رقم  الظهير  مبقتضيات  عمال  الرسمية  باجلريدة 

اجلماعي  التحفيظ  بشأن   )1969 يوليو   25(  1389 األولى  جمادى   10

لألمالك القروية. ويتعلق األمر باملطالب التالية :

 20778 - 20753 - 20932 - 20927 - 21150 - 20940 - 20640 - 20637

 -  20632  -  20631  -  20623  -  20675  -  20893  -  20873  -  20691  -

.20634/36 - 20636

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 16610 - 39

اسم امللك : » محمد تنكي « .

موقعه : دوار اوالد الغزال بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 04 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 87 س.

نوعه : ارض محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : موالي محمد اوحلاج؛

جنوبا : امغوز ادريس؛

غربا : الرسم العقاري عدد 22400 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد محمد امليك بن العربي.

مطلب رقم 22434 - 39

اسم امللك : » فدان العصلة « .

موقعه : مزارع دوار تدسي جماعة تدسي نسندالن قيادة مشرع العني 

دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 02 ماي 2018.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 13 هـ 77 ار 62 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبد القادر اليعقوبي؛

غربا : ايت يوسف احلاج مبارك؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد القادر يعقوبي بن زروال ومن معه.

مطلب رقم 28625 - 39

اسم امللك : » ملك الرحيم « .

موقعه : حي بوخريص بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 83 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الذهبي محمد والذهبي عبد الرحمان؛ 

شرقا : ورثة ايت صالح؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبد الهادي جمال؛

طالب التحفيظ : السيد امليني عبد الرحيم بن عبد اخلالق.

مطلب رقم 28636 - 39

اسم امللك : » ملك مصطفى « .

موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 23 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 77 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : خديجة بنت علي؛ 

شرقا : هنية بنت اليزيد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة خديجة بنت اليزيد؛

طالب التحفيظ : السيد مصطفى السكني بن مبارك.

مطلب رقم 28642 - 39

اسم امللك : » ملك جميعة « .

موقعه : دوار ازكنية الشواطات بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 22 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 73 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : محمد بوعليوات؛ 

شرقا : بن عمو رضوان؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : بن عمو رضوان؛

طالبة التحفيظ : السيدة جميعة مساعف بنت احلسني.

مطلب رقم 28649 - 39

اسم امللك : » ملك الرحمة « .

موقعه : حي بوخريص بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 71 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 34928 - 39 وبيشا عيفات؛ 

شرقا : عبد الكرمي السرحاني؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : احمد ايت محمد وابراهيم ايت محمد؛

طالب التحفيظ : السيد احلافظ بالركيك بن عزوز.

مطلب رقم 28705 - 39

اسم امللك : » حمرية « .

موقعه : دوار ايت السبعي جماعة سيدي موسى احلمري قيادة ودائرة 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 99 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : احليد محجوبة؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : احليد عبد الكبير؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد اخملتار احليد بن امبارك.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 19842 - 39

اسم امللك : " فدان دار الطالب " 

موقعه : دوار دار الطالب جماعة سيدي دحمان قيادة افريجة اقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2016.

طالب التحفيظ : السيد موالي حفيظ لولتيتي بن عبد املالك.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

16 اغسطس 2017 عدد 972. 
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إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " مصلى اوالد عيسى" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31603 - 39

الكائن دوار وجماعة اوالد عيسى قيادة اكلي اقليم تارودانت،

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1099

بتاريخ 22 يناير 2020. 

حيث يقرا : 

تاريخ التحديد : 17 مارس 2020 على الساعة 12 : 00 .

بدال من : 

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 12 : 00 .

والباقي بدون تغيير

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 5516 - 40

اسم امللك :  " الظهور".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد املير.

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 18 هـكتار 00 ار 81 س. 

اجملاورون : 

شماال : تكفة درفوف بنت امبارك و من معها –طالب التحفيظ-؛

شرقا : محمد موساوي ومحمد لعروصي؛

جنوبا : ورثة موساوي خرباش ومحمد بن علي؛

غربا : ورثة احلاج احلساني والرسم العقاريني عدد 56006 - 40 و 56153 - 40 ؛.

طالبو التحفيظ : تكفة درفوف بنت امبارك و من معها.

مطلب رقم 6003 - 40

اسم امللك :  " احلاج عبد اهلل 3 الدار".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار أوالد بنعودة.

وقع حتديده في : 29 ابريل 2019.

نوعه : ارض عارية بها بناء من سفلي . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 ار 73 س . 

اجملاورون : 

شماال : ساحة؛

شرقا : ممر ذو عرض متغير؛

جنوبا : ممر عرضه 3 امتار؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7949 - 40 ؛ 

طالب التحفيظ : طيبي حلسن بن عبد القادر.

مطلب رقم 7591 - 40

اسم امللك :  " ملك برواكي".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار خزانن.

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 42 ار 25 س. 

اجملاورون : 

شماال : منصوري محمد؛ 

شرقا : برواكي عبد اهلل؛

جنوبا : منصوري محمد؛

غربا : منصوري محمد ؛

طالب التحفيظ : برواكي عبد اهلل بن احمد.

مطلب رقم 7645 - 40

اسم امللك :  " دير لوطا".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار أوالد معمر.

وقع حتديده في : 30 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بناء من سفلي واشجار اللوز و الزيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 24 ار 65 س. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 0-4318؛ 

شرقا : مصطفى بنعيني؛

جنوبا : ممر ذو عرض متغير؛

غربا : احمد بنعيني ؛

طالبة التحفيظ : بديعة الصوفي بنت عيسى.

مطلب رقم 7695 - 40

اسم امللك :  " قطعة فينغ ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن دوار أوالد عمرو.

وقع حتديده في : 25 ابريل 2017.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 ار 36 س. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة دحماني سعيد؛

شرقا : احمد بن رابح بوطة؛

جنوبا : محمد بن امحمد تبلعيت؛

غربا : ممر عمومي عرضه 2 امتار؛

طالب التحفيظ : ناظر األوقاف بوجدة.

مطلب رقم 7707 - 40

اسم امللك :  " تازكرارت ".

موقعه : اقليم بركان مدينة السعيدية حي اوالد بونوة.

وقع حتديده في : 12 ماي 2017.

نوعه : ارض فالحية بها بناء من سفلي و اسطبل. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 ار 85 س. 
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اجملاورون : 

شماال : ورثة محمدي عبد الرحمان؛

شرقا : ممر عرضه 3 امتار؛

جنوبا : محمد العودي والرسم العقاري عدد 2139 - 0؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 18758 - 02؛ وورثة امحمدي عبد القادر 

بن رمضان؛

طالب التحفيظ : عبد القادر امحمدي بن محمد.

مطلب رقم 7893 - 40

اسم امللك :  " احمللة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.

وقع حتديده في : 05 مارس 2018.

نوعه : ارض فالحية بها بنائني من سفلي و بئر و حوض. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 آر10 س. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة غلوش الطاهر بن البشير؛ 

شرقا : مقطع الريح؛ 

جنوبا : ورثة غلوش ميمون بن البشير ؛

غربا : واد؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل قريوح بن سعيد. 

مطلب رقم 7959 - 40

اسم امللك :  "ملك امحمدي ".

موقعه : اقليم بركان جماعة السعيدية حي اوالد بونوة.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بناء من سفلي واشجار مختلفة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 15 ار 81 س. 

اجملاورون : 

شماال : خلضر امحمدي وورثة امحمدي محمد؛

شرقا : خيرة امحمدي وامحمدي عبد القادر والرسم العقاري عدد 15595 - 0 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2139 - 0؛

غربا : ورثة امحمدي محمد وامحمدي يحي؛

طالب التحفيظ : مصطفى امحمدي بن ملنور.

مطلب رقم 8031 - 40

اسم امللك :  " قرب الغابة ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال احملل املدعو تاغجيرت.

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2018.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 آر 59 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة جناري محمد عبد العالي؛ 

شرقا : ورثة أحمد العربي ؛ 

جنوبا : ورثة أحمد بن عيادة ؛

غربا : ورثة أحمد بن قدور؛

طالب التحفيظ : ناظر األوقاف بوجدة. 

مطلب رقم 8033 - 40

اسم امللك : "قطعة الزيتونة ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة فزوان دوار اوكوت.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2018.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 ار 50 س. 

اجملاورون : 

شماال : ملك األحباس؛

شرقا : اعمر باحلاج العربي؛

جنوبا : اعمر باحلاج العربي؛

غربا : ورثة كوتيري محمد؛

طالب التحفيظ : ناظر األوقاف بوجدة.

مطلب رقم 8043 - 40

اسم امللك : "رقعة اسكوم 2 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن دوار أوالد عمرو.

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2018.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 25 ار 08 س. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوطة حلبيب؛

شرقا : واد؛

جنوبا : ممر عمومي عرضه 1 متر؛

غربا : ورثة اعمر بن قدور؛

طالب التحفيظ : ناظر األوقاف بوجدة.

احملافظ على األمالك العقارية ببركان

محمد بنموسى     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 25573 - 41

اسم امللك : "بوميشراس".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزاركندر،قيادة وجماعة آيت السبع، احملل 

املدعو : "دوار آيت بوشاون".

مساحته : 02 هـ 63 آ 39 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : براهيم برعاوي؛
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 30341 - 41؛ 

غربا : بناصر الرامي؛

طالب التحفيظ : السيد عمر بن بنعيسى برعاوي.

مطلب رقم 29961 - 41

اسم امللك : "بوغيول1".

احملل  اقورار،  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "مزارع البهاليل".

مساحته : 09 آ 52 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36089 - 41؛

شرقا : بنعيسى اعسيلة؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : محمد بريان؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن احلسني بريان.

مطلب رقم 29985 - 41

اسم امللك : "أبو عرة العنوصر".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة آيت يوسي، جماعة العنوصر، احملل 

املدعو : " مزارع سيدي موسى".

مساحته : 32 آ 41 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 40594 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 49823 - 41؛

جنوبا : الرسمان العقاريان عدد 49823 - 41 و40583 - 41؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 22501 - 41 والرسم العقاري عدد 40592 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد بوبكر بن أحمد العدلوني.

مطلب رقم 30068 - 41

اسم امللك : "املنظر اجلميل".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

أحمد، احملل املدعو : "شعبة الثالثاء".

مساحته : 03 هـ 34 آ 93 س.

نوعه : أرض محجرة ومصدعة؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 52076 - 41، ورثة بن ادريس؛

شرقا : ورثة بن ادريس وطريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية ،ورثة املاحي؛ 

غربا : ورثة املاحي والرسم العقاري عدد 52076 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن الطاهر بنخضرة.

مطلب رقم 30073 - 41

اسم امللك : "ابياط الكروشة".

احملل  أقورار،  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "مزارع البهاليل".

مساحته : 06 آ 05 س.

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي وطابق علوي؛

اجملاورون : 

شماال : محمد امزان؛

شرقا : العزيزي محمد؛

جنوبا : الشريف العلوي؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد سعيد بن محمد أمزان.

مطلب رقم 30086 - 41

اسم امللك : "فدان القبور"

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد، احملل املدعو : "دوار موجو".

مساحته : 49 آ 75 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : احلسني عزيزي؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : عزيز فقودي؛ 

غربا : عزيز فقودي؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن احساين اعزيزي.

مطلب رقم 30105 - 41

اسم امللك : "مالك".

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : "الرفايف".

مساحته : 01 آ 20 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : رشيد بن موالي؛

جنوبا : أحمد الشيخاوي،احلسن اخلراز؛ 

غربا : زهرة النحال؛

"HD CITYA SARL"طالبة التحفيظ : شركة

املمثلة من طرف السيد : سعيد بن محمد دغري.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت     

إصالح خطـأ - يتعلق بامللك املسمى  "ضيعة عشوبة وأبناؤه"

مطلب رقم 35258 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية 1073 بتاريخ 24 يوليو 2019 

عوضا عن : 

طالبي التحفيظ  : 

1 -  صالح عشوبة

2 -  منير عشوبة 

 70/100 بنسبة  الشياع  على  شركاء  بصفتهم   ، عشوبة  فؤاد   -  3

لفؤاد و 30/100 لكل من منير وصالح.

إقـرأ  :  

طالبي التحفيظ  : 

1 -  صالح عشوبة

2 -  منير عشوبة 

3 - فؤاد عشوبة. بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 40/100 لفؤاد 

و 30/100 لكل من منير وصالح.

عوضا عن : 

نوع امللك : أرض فالحية بها 100 بئر واسطبل ومنزل ومرافقه مغروسة

بأشجار التفاح وأشجار مختلفة.

إقـرأ  :  

نوع امللك : أرض فالحية بها ثالث آبار واسطبل ومنزل ومرافقه مغروسة

بأشجار التفاح وأشجار مختلفة.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                           حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 120596  - 44

اسم امللك : بالد الطاحونة.

اقليم  العونات  قيادة  تسيريس  بني  ناصر جماعة  اوالد  دوار   : موقعه 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 25 سبتمبر 2017.

وحتديده التكميلي في 18 أكتوبر 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 ار95 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : املطلب رقم 50890  - 44.

شرقا : زيد عبد الغاني واملطلب عدد 2919  - 44؛

جنوبا : ممر عمومي عرضه 5 امتار؛

غربا : طريق عمومية رقم 202 عرضها 20 مترا.

طالب التحفيظ  : العمال عبد الفتاح بن الغنيمي.

مطلب رقم  120704  - 44

اسم امللك : أرض الدار.

موقعه : دوار احلراير جماعة وقيادة بني هالل إقليم سيدي بنور. 

وقع التحديد في : 11 يوليو 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 ار 44 سنتيار.

نوعه : عارية بها بناية ذات سفلي.

اجملاورون : 

شماال : أحمد احلتيت؛

شرقا : أحمد احلتيت؛

جنوبا :  محمد رومريس وزنقة؛

غربا : ورثة بوشعيب بن صفية.

طالب التحفيظ  : احلاتيت محمد بن بوشعيب.

مطلب رقم 120707  - 44

اسم امللك : ضاية عبو

موقعه : دوار اوالد بوشتى جماعة العامرية قيادة بني هالل سيدي بنور.

وقع التحديد في : 28 يوليو 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 ار 05 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية بها أغراس التني.

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 72142  - 44، املطلب رقم  72470  - 44  واملطلب 

رقم  72476  - 44؛

شرقا : ورثة احلمريتي؛

72468  - 44، ورثة  72464  - 44، املطلب رقم   : املطلب رقم   جنوبا 

عاشة الدوجاي، املطلب رقم  72473  - 44  واملطلب رقم  72477  - 44؛

غربا : املطلب رقم  72462  - 44  واملطلب رقم  72142  - 44.

طالب التحفيظ : الرحالي عبد السالم ابن احلسن.

مطلب رقم   120730  - 44

اسم امللك  : بقعة املطفي.

موقعه : دوار العبابسة جماعة كريديد قيادة اوالد عمران اقليم سيدي بنور.

وقع التحديد في : 26 سبتمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 ار 12 سنتيار.

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون  : 

شماال : ورثة عبد الرحيم بلمعيزي؛

شرقا : ورثة أحمد بلمعيزي؛
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جنوبا : حرم الدوار؛

غربا : محمد بلمعيزي.

طالب التحفيظ : معيزي مرمي بنت الغوتي ومن معها.

مطلب رقم   120733  - 44

اسم امللك : فدان القربوس.

موقعه : دوار العبابسة جماعة كريديد قيادة اوالد عمران اقليم سيدي بنور. 

وقع التحديد في : 26 سبتمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هكتار 22ار 22سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : طريق عرضها 5 امتار؛ 

شرقا : ورثة فاطمة بنت ميلود؛

جنوبا : ميلود لزعر؛

غربا : عبد الواحد بلمعيزي وامحمد بن املعطي.

طالب التحفيظ : املعيزي مرمي بنت الغوتي ومن معها.

مطلب رقم 120799  - 44

اسم امللك : احلطة.

إقليم  عمران  أوالد  قيادة  كريديد  جماعة  السماعلة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 26 مارس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 ار 54 سنتيار.

نوعه : ارض عارية بها بنايات سفلية ومطفيتني.

اجملاورون : 

شماال : املرابط أحمد بن احلسن؛

شرقا : ممر عرضه 3 امتار؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 6 امتار؛ 

غربا : املصطفى الباشتي بن محمد وعباس الباشتي.

طالب التحفيظ : الباشتي ميلود بن محمد.

مطلب رقم 120819  - 44

اسم امللك : بالد البير.

موقعه : دوار محمد بن موسى جماعة بني تسيريس قيادة العونات 

اقليم سيدي بنور.

وقع التحديد في : 02 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 05 ار 41 سنتيار .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال  : طريق عمومي عرضه 20 مترا؛

شرقا : حرم البير؛

جنوبا : ورثة احمد بن احلاج؛

غربا : عبد االله مرزوق.

طالب التحفيظ : عبد الصماد علي بن احمد.

مطلب رقم 120843  - 44

اسم امللك  : احلطة.

اقليم  بني هالل  قيادة  العامرية  العسري جماعة  اوالد  دوار   : موقعه 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 28 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 ار 7سنتيار.

نوعه : ارض عارية بها بناية متهالكة.

اجملاورون : 

شماال : ورثة املعطي بوخال؛

شرقا : ورثة بوشعيب بوخال وممر؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : عمروس موسى.

طالب التحفيظ : فرحان مينة بنت محمد.

مطلب رقم 120848  - 44

اسم امللك  : بقعة الفيضة .

اقليم  مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  العجانة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 28 أغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هكتار 50 ار 35 سنتيار.

نوعه  : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال  : واد الفارغ؛

شرقا  ورثة رحال بن احلسن؛

جنوبا : أحمد مستعني بن احلسن ؛

غربا : فاطمة الوافي بنت عبد اهلل ومن معها.

طالب التحفيظ : مستعني بهيجة بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 120849  - 44

اسم امللك : بقعة بالد الكاف

اقليم   مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  العجانة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 28 أغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 78 ار 61 سنتيار.

نوعه  : ارض فالحية.

اجملاورون : 
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شماال  : واد الفارغ؛

شرقا  مسعني عباس؛

جنوبا : ورثة التونسي بن ميني وورثة ولد منصور؛

غربا : مستعني املصطفى بن التونسي؛

طالب التحفيظ : مستعني بهيجة بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 120859  - 44

اسم امللك  : الكاعة .

موقعه : دوار اوالد اشبان املكرونات جماعة وقيادة اوالد عمران اقليم 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 31 أغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 ار 03 سنتيار.

نوعه  : ارض فالحية بها أغراس الزيتون.

اجملاورون : 

شماال  : املطلب رقم  19845  - 44؛

شرقا  زياني عبد القادربن هدي؛

جنوبا : لعزيري كبور بن محمد؛

غربا : لعزيري محمد.

طالب التحفيظ  : لعزيري احلسن بن كبور .

مطلب رقم 120861  - 44

اسم امللك : جنان صالح 1.

موقعه : دوار احلاللفة أوالد رحال جماعة وقيادة بوحمام اقليم سيدي بنور

وقع التحديد في : 17 ديسمبر 2018 .

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  44 ار  05 سنتيار. 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحيم موشريك ومحمد ناصيري؛

شرقا : عائشة النعيم وبنعيم بوشعيب؛

جنوبا : عالل بنعيم بن بوشعيب؛

غربا : ممر عموم.

طالب التحفيظ : النامي عائشة بنت محمد .

مطلب رقم 120862  - 44

اسم امللك : جنان صالح 2.

موقعه : دواراحلاللفة أوالد رحال جماعة وقيادة بوحمام سيدي بنور.

وقع التحديد في  : 10 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 9 ار 20 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : نعيم عالل بن مبارك؛

شرقا : احمد بن عمران؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 امتار؛

غربا : نعيم عالل بن مبارك. 

طالب التحفيظ : النامي عائشة بنت محمد.

مطلب رقم   120863  - 44

اسم امللك : أرض بنجراري .

موقعه : دوار العبدي سيدي بنور اقليم  ومدينة سيدي بنور. 

وقع التحديد في : 21 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99سنتيار. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : مطلب رقم 22997  - 44؛

 شرقا : احلفاظ بن هاشمي ومن معه؛ 

جنوبا : عائشة بنت عباس؛

غربا : محمد بن دهيبة.

طالب التحفيظ : بنجراري أحمد بن محمد.

مطلب رقم   120873  - 44

اسم امللك : القليعة.

موقعه : دوار الشروقة جماعة العامرية قيادة بني هالل اقليم سيدي بنور. 

وقع التحديد في : 12 أكتوبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  79ار  03 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : طريق عرضه 8 امتار؛

شرقا : الرسم العقاري رقم  19068  - 44؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم  19068  - 44؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 67335  - 44.

طالب التحفيظ : بوزازية عائشة بنت بوشعيب.

مطلب رقم   120887  - 44

اسم امللك : بالد بن الكحل.

موقعه : مركز اوالد عمران قيادة وجماعة أوالد عمران  اقليم سيدي بنور.

وقع التحديد في : 04 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : زنقة 

شرقا : الرسم العقاري رقم  14797  - 44؛

جنوبا : ورثة اجلياللي بلكوالوي وبن الكحل.

غربا : طريق

طالب التحفيظ : بونكاب عبد النبي بن امحمد  بن قدور ومن معه.
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مطلب رقم 120925  - 44

اسم امللك  : املسوسية.

موقعه : دوار العوامرة جماعة وقيادة املشرك اقليم سيدي بنور.

وقع التحديد في : 08 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 9 ار.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق رقم 7 عرضها 30مترا؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  120561  - 44؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  120561  - 44؛

غربا : محمد الدروش.

طالب التحفيظ  : حلفيني خديجة بنت محمد.

مطلب رقم 120951  - 44

اسم امللك : كدية حمو.

موقعه : دوار العنب جماعة وقيادة بني هالل اقليم سيدي بنور.

وقع التحديد في : 05 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32 ار 05 سنتيار.

نوعه  : ارض فالحية بها نخلتني.

عمار  فاطمة،  اعنوز  الشافي،  حسن  اعنوز،  العوني  ورثة   : شماال 

السعدية واعنوز عبد الكرمي؛

شرقا : ورثة العوني بن سعيد وورثة علي بن عيسى؛ 

جنوبا : طريق عمومي عرضها 5 امتار؛

غربا : ورثة الطاهر بن بوبكر.

طالب التحفيظ : دروكي بوشعيب بن علي.

مطلب رقم 120959  - 44

اسم امللك  : اسراء بن صالح.

موقعه : دوار اوالد سيدي رحال جماعة وقيادة امطل اقليم سيدي بنور.

وقع التحديد في : 15 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 ار 99 سنتيار.

نوعه  : ارض عارية.

شماال : مصطفى باهي ومن معه؛

 شرقا : ورثة محمد خويا؛

جنوبا : املدني خويا ومليكة خويا؛

غربا : طريق عمومية.

طالب التحفيظ : خويا رشيدة بنت محمد.

مطلب رقم 120976  - 44

اسم امللك  : البحيرة

موقعه : دوار اوالد سيدي رحال جماعة وقيادة امطل اقليم سيدي بنور.

وقع التحديد في 04 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 ار 49 سنتيار.

نوعه  : ارض عارية بها بناية ذات سفلي.

شماال : طريق عمومية؛

 شرقا : محمد املنيرة، وقيت محمد وزريرة بدوي؛

جنوبا : محمد بلحفيظ وبنت جاال؛

غربا : بن عبدو محمد بن الغوتي؛

طالب التحفيظ : مطالوي عبد العزيز بن رحال بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 141407  - 44

اسم امللك  امحيريشة.

موقعه : دوار اوالد سيدي رحال جماعة وقيادة امطل اقيم سيدي بنور.

وقع التحديد في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 ار 09 سنتيار.

نوعه  : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال  : طريق؛

شرقا  مطلب التحفيظ رقم  35841  - 44؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  37224  - 44، مطلب التحفيظ رقم  

120753  - 44 وخديجة ومينة الهلوس؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  37224  - 44.

طالب التحفيظ  : ليماني ملياني بن منصور ومن معه.

مطلب رقم 141412  - 44

اسم امللك  : الفيض 208.

موقعه : دوار الشيح قيادة وجماعة العونات اقليم سيدي بنور.

وقع التحديد في : 17 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية سفلية. 

اجملاورون : 

شماال  : زنقة؛

شرقا  قناة رئيسية رقم 14 عرضها 6 امتار؛.

جنوبا : بوشعيب سماوات ومحمد زوهير؛

غربا : مباركة بنت عبد اجمليد.

طالب التحفيظ : ابربيشي رشيدة بنت محمد.

 

مطلب رقم 120770  -  44

اسم امللك : بقعة البير. 

ودائرة  إقليم  العونات  قيادة  العونات  جماعة  الونازرة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 21 فبراير 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  6 هكتار02  ار 99 سنتيار.

واربع  وصهريج  ماء  وحوضي  وبئرين  بناية  بها  فالحية   أرض   : نوعه 

شجرات زيتون.

اجملاورون  :  

القطعة األولى : 
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محمد؛                     بن  محمد  وعرعار  زاهية  بن  الورادي  اهلل  عبد   : شماال 

شرقا : ممر جديد عرضه 8 امتار؛ 

العوني؛                       بن  ادريس  وحيمودي  حلسن  بنت  فاطنة  زرقاوي   : جنوبا 

غربا : احمد بن مبارك بن املنطاري وخليل احلسن بن فضول.

القطعة الثانية  :  

شماال : ممر عمومي عرضه 3 امتار؛

شرقا : ممر جديد عرضه 8 امتار؛

جنوبا : عرعار محمد بن محمد

غربا : احليمودي حميد بن العوني وعبد اهلل الورادي بن زاهية.

القطعة الثالتة : 

شماال : علو السرغيني بن الطاهر؛

شرقا : ممر عرضه 5 أمتار؛ 

جنوبا : حيمودي ادريس بن العوني؛

غربا : ممر عمومي جديد عرضه 8 أمتار. 

القطعة الرابعة : 

شماال : علو السرغيني بن الطاهر؛

شرقا : خليل احلسن بن فضول والسرغيني عبد الواحد بن التهامي؛ 

جنوبا  :  السرغيني عبد الواحد بن التهامي؛

غربا : ممر عمومي عرضه 5 أمتار.

طالب التحفيظ : شطابي زكرياء بن عبد الكبير ومن معه.

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 74567  -  44

اقليم ودائرة سيدي بنور منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "العامرية"

 طالب التحفيظ : تكييكي املصطفى بن امحمد ومن معه.

    ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 981 

بتاريخ 18 أكتوبر 2017 في حدود املطلب املذكرة أعاله:

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

             املصطفى بومهدي.

  

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 1240 - 15

اسم امللك : ارض مسترجعة 1736 .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار بوفكران .

وقع حتديده في  : 02  أبريل 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية بها بنايات و اشجار و آبار و يخترقها خط كهربائي 

من الضغط املنخفض و خط كهربائي من الضغط املتوسط و ممر .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 35 هك 00 ار 03 س .

اجملاورين : 

شماال : مطلب رقم 934 - 15 و ممر و بوشعيب بن امحمد ؛

شرقا  : مطلب رقم 934 - 15 و ممر ؛

3934 - 53 و  934 - 15 و الرسم العقاري رقم   جنوبا  : مطلب رقم 

التهامي بن عبد اهلل و الرسم العقاري رقم  3934 - 53 ؛

غربا  : ادريس بن بوشعيب و ممر و الرسم العقاري رقم  95341 - 53 و 

ابراهيم بن الشلح و الرسم العقاري رقم  57462 - 53  ؛

طالب التحفيظ  : مدير االمالك اخملزنية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 7072  - 15

اسم امللك : ملك ادهايبي .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار املوانيك .

وقع حتديده في  : 11  فبراير 2013 . 

نوعه  : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املتوسط .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 53 ار 72 س .

اجملاورين : 

شماال : رزقي بوشعيب ؛

شرقا  : احلاجة عائشة بنت بوعزة ؛

جنوبا  : مطلب رقم 12572 - 53 ؛

غربا  : طريق من 20 متر الرابطة بني السوالم و اوالد عبو  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(  ادهايبي جمال الدين بن امبارك .

مطلب رقم 9131  - 53

اسم امللك : ارض حلرش .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار الشراكي .

وقع حتديده في  : 29  يناير 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية بها بنايات و بئرين و يخترقها خط كهربائي من 

الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 21 ار 23 س .

اجملاورين : 

شماال : طالبة التحفيظ ؛

شرقا  : ورثة محمد بن سليمان ؛

جنوبا  : مطلب رقم 10796 س ؛

غربا  : مصطفى زاهي ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(  فاطمة باكر بنت محمد .

مطلب رقم 12983  - 53

اسم امللك : ارض لوزة .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد مومن .

وقع حتديده في  : 23  فبراير 2018 . 

نوعه  : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 03 هك 04 ار 05 س .

اجملاورين : 
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شماال : مقالع حلسن ؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم  53293/س و مطلب رقم 3956 - 53 )ق1( ؛

جنوبا  : طريق عمومي من 10 امتار ؛

غربا  : مقالع عبد اجمليد و ورثة الهرش  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(  الزهرة بنتيقة بنت احمد .

مطلب رقم 16215  - 53

اسم امللك : حلروشة .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة بن امعاشو دوار الرحاحلة اوالد صامد .

وقع حتديده في  : 23  أبريل 2015 . 

نوعه  : أرض فالحية يخترقها طريق قدمي مختفي من 10 امتار و خط 

كهربائي من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 هك 75 ار 56 س .

اجملاورين : 

شماال : طريق قدمي مختفي من 10 امتار وطريق من 5 امتار ؛

شرقا  : سفاج عائشة و ميرسة محمد ؛

جنوبا  : طريق قدمي مختفي من 10 امتار و ممر من 05 امتار و من ورائه 

ميرسة محمد ؛

غربا  : الرسم العقاري رقم  28987 س  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(  حلبيب الدمايعي بن احمد .

مطلب رقم 17912  - 53

اسم امللك : ضاية الدرة .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار الرزازكة .

وقع حتديده في  : 13  فبراير 2018 . 

نوعه  : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املرتفع .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 هك 38 ار 67 س .

اجملاورين : 

شماال : ورثة محمد بن محمد بن امليلودي ؛

شرقا  : ورثة محمد بن امليلودي ؛

جنوبا  : مطلب رقم 8317 - 53 ؛

غربا  : مطلب رقم 8317 - 53  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(  عبد القادر مرشيد بن بنعلي .

مطلب رقم 18534  - 53

اسم امللك : ارض القنطرة .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد اعمر دوار اوالد حلسن .

وقع حتديده في  : 08  أكتوبر 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 هك 21 ار 40 س .

اجملاورين : 

شماال : واد ؛

شرقا  : الطريق رقم 1201 من 20 متر ؛
جنوبا  : ورثة احلاج حلسن ؛

غربا  : ورثة محمد بن بوشعيب ؛
طالب التحفيظ : السيد)ة(  محمد مزي بن احلسني .

 
 اعالنات ينص عليهم الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيد رشيد عدنان ؛ الساكن ب 11 زنقة دانكير ك ط 1 
بنجدية الدارالبيضاء ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 
رقم T/2086 املؤسس للملك املدعو " مكتوب ". الكائن باوالد احريز ، 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا .
    في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل 15 يوما إبتداءا من نشر هدا االعالن .  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف   
احلسن  شارع   173 ب  الساكن  ؛  الثقافي  محمد  السيد  أن  للعموم 
الثاني اوالد عبو ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 
C/84099 املؤسس للملك املدعو " بالد عبد السالم " الكائن بجماعة 
اوالد عبو ، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا .    
   في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل 15 يوما إبتداءا من نشر هدا االعالن .  

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
أن السيد محمد الثقافي ؛ الساكن ب 173 شارع احلسن الثاني اوالد 
 C/97326 عبو ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 
املؤسس للملك املدعو " دار اوالد عبد السالم ". الكائن بجماعة اوالد 

عبو ، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا .
    في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل 15 يوما إبتداءا من نشر هدا االعالن .  
احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد. 

                                  فريد بدري.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 3473 - 57
اسم امللك : " اخلير " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة تيمحضيت.
وقع حتديده في : 01 يوليو 2019.
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مساحته : 11 هكتار 72آر  56 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : ميمون علوش، مجاور غير معروف

شرقا : ميمون علوش

جنوبا : طريق عمومي، اطو رحو، طالب التحفيظ ومن معه

غربا : مجاور غير معروف

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :  اخلطيب أحمد بن محمد 

مطلب رقـم 3754 - 57

اسم امللك : " اكر اومالو" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران، احملل املدعو أيت موالي 

عبد الكرمي

وقع حتديده في : 23 يوليو 2018.

مساحته االجمالية : 6 هكتار 86 آر  73 سنتيار. 

نوعه : أرض  فالحية بها بناية من سفلي يتكون من ثالث قطع:

القطعة األولى :

مساحتها : 23 آر 75 سنتيار

اجملاورون :

شرقا : اكتوان بناصر ومن معه

جنوبا : طريق عمومية

غربا : اكتوان بناصر ومن معه

القطعة الثانية :

مساحتها : 3 هكتار 56 آر 88 سنتيار

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 3755 - 57، طريق عمومي

شرقا : اكتوان بناصر ومن معه

جنوبا : ساقية 

غربا : الطاهر احلمري

القطعة الثالثة :

مساحتها : 3 هكتار 06 آر 10 سنتيار

اجملاورون :

شماال : ساقية

شرقا : اكتوان بناصر ومن معه

جنوبا : الرسم العقاري رقم 12033 - 57 )املياه والغابات(

غربا : الطاهر احلمري

احلقوق العينية والتحمالت :  خط تيار كهربائي يخترق امللك شعبة 

تخترق امللك

طالب التحفيظ :  عبد العزيز عكي بن فضيل 

مطلب رقـم 3755 - 57

اسم امللك : " اكر اومالو والقليب " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران، احملل املدعو أيت موالي 

عبد الكرمي

وقع حتديده في : 23 يوليو 2018.

مساحته : 2 هكتار 78 آر  16 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 12804 - 57.

شرقا : طريق عمومية

جنوبا : ممر عرضه مترين، مطلب التحفيظ رقم 3754 - 57.

غربا : فوزي موالي العربي

احلقوق العينية والتحمالت : 

-خط تيار كهربائي يخترق امللك

طالب التحفيظ :  عبد العزيز عكي بن فضيل 

مطلب رقـم 3873 - 57

اسم امللك : " تفريت " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت

وقع حتديده في : 09 يوليو 2019.

مساحته : 2هكتار 05آر  77 سنتيار. 

نوعه : أرض  فالحية بها بئر

اجملاورون :

شماال : اورالكون حلسن وموحى 

شرقا : بن عزو محمد

جنوبا : طريق عمومي 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3869 - 57، ساقية، اولكور حلسن

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :  حسن الزدكي بن محمد 

مطلب رقـم 3874 - 57

اسم امللك : " متريست " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت

وقع حتديده في : 09 يوليو 2019.

مساحته االجمالية : 5 هكتار 68 آر  55 سنتيار. 

نوعه : أرض  فالحية بها بناية، وبئرين وغرفة محرك

يتكون من قطعتني :

القطعة األولى :

مساحتها : 3 هكتار 13 آر 87 سنتيار

اجملاورون :

شماال : ساقية 

شرقا : يحيى محمد، ساقية
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جنوبا : ساقية، طريق، طالب التحفيظ

غربا : ساقية

القطعة الثانية :

مساحتها : 2 هكتار 54 آر 68 سنتيار

اجملاورون :

شماال : ساقية 

شرقا : طريق عمومي

جنوبا : ساقية

غربا : ساقية

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :  حسن الزدكي بن محمد

مطلب رقـم 3894 - 57

اسم امللك : " فدان أموكر " .

أيت  املدعو  احملل  متحضيت،  جماعة  أزرو،  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه 

ابراهيم ملرابطني

وقع حتديده في : 12 فبراير 2019.

مساحته : 15 آر  36 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : واد كيكو

شرقا : السهلي محمد ومن معه

جنوبا : عزيزي احلسني

غربا : عزيزي احلسني

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مكناس 

مطلب رقـم 3895 - 57

اسم امللك : " فدان موكدرور " .

أيت  املدعو  احملل  متحضيت،  جماعة  أزرو،  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه 

ابراهيم ملرابطني

وقع حتديده في : 12 فبراير 2019.

مساحته : 58 آر  58 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 3924 - 57

شرقا : أراضي اجلموع

جنوبا : الرسم العقاري رقم 4100 - 57

غربا : مجاور غير معروف، الرسم العقاري رقم 3895 - 57

احلقوق العينية والتحمالت :  خط تيار كهربائي يخترق امللك

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مكناس .

مطلب رقـم 3903 - 57

اسم امللك : " زكرياء " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة، احملل املدعو ايت عمور او علي

وقع حتديده في : 24 ماي 2019.

مساحته : 4 آر  65 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون :

شماال : طريق عمومي

شرقا : مجدوبي يوسف

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3751 - 57

غربا : رحالي زهرة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :  زكرياء سعيدي بن عبد الكرمي 

مطلب رقـم 3926 - 57

اسم امللك : " ملك مولود" .

املدعو  احملل  اخملفي،  سيدي  جماعة   أزرو،  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه 

مركز سيدي عدي

وقع حتديده في : 10 ماي 2019.

مساحته : 85 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول

اجملاورون :

شماال : احلراري تهامي

شرقا : زنقة

جنوبا : زنقة

غربا : احلراري تهامي

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :  ايت عال مولود بن علي 

مطلب رقـم 3928 - 57

اسم امللك : " اخلير" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران

وقع حتديده في : 17 ماي 2019.

مساحته : 94 آر 05 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية

يتكون من قطعتني :

القطعة األولى :

مساحتها : 70 آر 34 سنتيار

اجملاورون :

شماال : ابراهيم غوت

شرقا : ساقية

جنوبا : محمد اوزيدان

غربا : ساقية

القطعة الثانية :
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مساحتها : 23 آر 71 سنتيار

اجملاورون :

شماال : ساقية

شرقا : ساقية، طالب التحفيظ

جنوبا : نعيم غوت

غربا : ساقية

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :  غامن محمد بن بوعزة 

مطلب رقـم 3929 - 57

اسم امللك : " البركة " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران

وقع حتديده في : 17 ماي 2019.

مساحته : 65 آر  79 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : ساقية

شرقا : موالي بوعزة غنام

جنوبا : طريق عمومي

غربا : هاجر غنام، موالي بوعزة غنام

احلقوق العينية والتحمالت :  قناة ماء حتت األرض تخترق امللك

طالب التحفيظ :  غنام محمد بن بوعزة

مطلب رقـم 3938 - 57

اسم امللك : " ملك حميد " .

املدعو  احملل  اخملفي،  سيدي  جماعة   أزرو،  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه 

سيدي عدي

وقع حتديده في : 28 ماي 2019.

مساحته : 1 آر  11 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : الطريق

شرقا : املودين توهامي

جنوبا : نايت حلو محمد

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :  حميد أسغيري بن موحى 

مطلب رقـم 6629 - 57

اسم امللك : " ملك التقي " .

ايت  املدعو  احملل  متحضيت،  جماعة  أزرو،  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه 

ابراهيم املرابطني

وقع حتديده في : 05 يوليو 2019.

مساحته : 2 هكتار  36 آر  35 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر 
اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ
شرقا : حلسن التقي

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار
غربا : دريس اسفالو

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء
طالب التحفيظ :  موالي ادريس بن موالي عبد اهلل 

مطلب رقـم 6630 - 57
اسم امللك : " العني " .

ايت  املدعو  احملل  متحضيت،  جماعة  أزرو،  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه 
ابراهيم املرابطني

وقع حتديده في : 05 يوليو 2019.
مساحته : 1 هكتار  03 آر  73 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر 
اجملاورون :

شماال : تهامي موالي امحمد
شرقا : عبد الرحمان بوعزة ومن معه

جنوبا : ضاية
غربا : مطلب التحفيظ رقم 3892 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء
طالب التحفيظ :  محمد بن موالي عبد اهلل التقي 

مطلب رقـم 6631 - 57
اسم امللك : " غيثة " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، احملل املدعو زنقة خرزوزة
وقع حتديده في : 08 يوليو 2019.

مساحته : 32 سنتيار. 
نوعه : أرض بها بناية من سفلي

اجملاورون :
شماال : الزنقة

شرقا : ممر
جنوبا : العربي التدالوي

غربا : الرسم العقاري رقم 11301 ك، 
احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :  فاطمة غسال بنت احماد 

مطلب رقـم 6637 - 57
اسم امللك : " مسجد بوتسار " .

دوار  املدعو  احملل  متحضيت،  جماعة  أزرو،  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه 
بوستار احالل

وقع حتديده في : 23 يوليو 2019.
مساحته : 3 آر  51 سنتيار. 

نوعه : مسجد من سفلي
اجملاورون :

شماال : الزنقة
شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقةغربا : ساقية
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احلقوق العينية والتحمالت : الشيء
طالب التحفيظ :  األوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس 

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني اللوح"

إقليم إفران
علم  الى  ينهي  ان  يشرفه  بإفران،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  ان  العموم 
اللوح"  "عني  املدعوة  اجلماعي   التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 
الكائنة بإقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة عني اللوح، وذلك بعد مضي 
شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن عمال مبقتضيات الفصل 8 
من الظهير الشريف عدد 174-69-1 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

املوافق 25 يوليوز 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية 
املطالب هي كاآلتي : 

 ،57 - 6362 ،57 - 6455 ،57 - 6349 ،57 - 4958 ،57 - 4677 ،57 - 4654
.57 - 6553 ،57 - 6391 ،57 - 6387

احملافظ على األمالك العقارية بافران.
                                                     عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة سال اجلديدة
  

مطلب رقم  4587  - 58 
إسم امللك : احلروش 

موقعه : سال جماعة احصني دوار أوالد هالل 
تاريخ حتديده : 18 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30ار و 4سنتيار 
مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومي عرضه 6 أمتار 

شرقا : جناتي محمد 
جنوبا : فاطنة الدريهمي 

غربا : رسم عقاري رقم 17002 - 58 
طالب التحفيظ : العيرج بوعزة بن العربي 

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية : الشىء

مطلب رقم  4588  - 58 
إسم امللك : احلزامة 

موقعه : سال جماعة السهول دوار الهياضة 
تاريخ حتديده : 01 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93ار و 1سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : عباس بن يامنة 

شرقا : الرسم العقاري رقم  58 17442- 

 R/22350  جنوبا : الرسم العقاري رقم

غربا : الرسم العقاري رقم  58-28102 

طالب التحفيظ :  النخيلي ادريس .

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية : الشىء

  

إعالن جديد بانتهاء التحديد   

مطلب رقم 2653 - 58

امللك املسمى : "الظهر".

الكائن : بسال دوار الكعابة،جماعة السهول سال ،

طالب التحفيظ   : السيد جلول الطبغي

وقع التحديد  في : 19 سبتمبر  2003

  إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية املؤرخة  في 

24 يونيو 2015 عدد 860.

      احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

                               حسن الشاوي.

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4260 - 59  

اسم امللك : "مصطفى " ؛

 نوعه : ارض بها بناية من و طابق علوي ؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل شارع 1 رقم 64 ؛

مساحته : 01 آ 46س؛

حدوده : 

شماال : وثة احلاج عدي حلسن ؛

شرقا : الشارع)ملك عمومي( ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم  70235 - 59 الرسم العقاري رقم  87046 - 59؛

غربا : ورثة الوردي عبد السالم و ورثة الوردي محمد؛

طالب التحفيظ : السيد املصطفى سعدال ابن احلسني بصفته مالك 

حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4278 59  

اسم امللك : "بنمومن " ؛

 نوعه : ارض عارية على جزء منها بناية من سفلي و وثمان متاجر؛

موقعه : عمالة مكناس جماعة مكناس جناح ملان سويقة زعبول رقم 

43 املدينة القدمية؛

مساحته : 6 آ 46 س؛

حدوده : 

شماال : محمد الياقوت-ممر؛
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شرقا : ورثة ادريس بوطاهردار حوش؛ : 
78773 59 فندق  جنوبا : عبد الرحمان البوري – الرسم العقاري رقم 

موالي الكبير؛
غربا : فندق موالي الكبيرزنقة )ملك عمومي(؛

مالك  الطاهر بصفته  بن  بنمومن محمد  السيد   : التحفيظ  طالب 
حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.
                           البوراحي عبد الواحد. 

 

محافظة إنزكان آيت ملول

 مطلب رقم 20894 - 60
اسم امللك : البطالوي

موقعــه :  حي تراست، اجلماعة احلضرية انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه :  68 سنتيار.

نوعــه :  بناية من سفلي وطابقني علويني.
حـدوده :  شمـاال : الرسم العقاري 11602 - 60

شـرقا : بالل مبارك
جنـوبا : رقية حماد

غربـا : زنقة.
طالب التحفيظ : موسى البطالوي بن احلسني .

مطلب رقم 20900 - 60
اسم امللك : مؤيد

موقعــه : حي ملزار، اجلماعة احلضرية ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 60 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني.
حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 29226 - 60و الرسم العقاري 29928 - 60
واملطلب 20570 - 60

شـرقا : ايصور محمد
جنـوبا : زنقة

غربـا : ورثة برغوت.
طالب التحفيظ : علي مؤيد بن محند

مطلب رقم 23685 - 09
اسم امللك : دار شلح

موقعــه : حي اجلرف، اجلماعة احلضرية ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 55 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي.
حـدوده : شمـاال : زنقة

شـرقا : عائشة مبارك و لزرق محمد 
جنـوبا : ورثة ترمام و جوامعي حسن و ممر 

غربـا : و جوامعي حسن.
طالب التحفيظ : الشلح احلسن بن سعيد

مطلب رقم 20896 - 60
اسم امللك : األمل 1

موقعــه : حي تراست، اجلماعة احلضرية انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 10 آر 18 سنتيار.

نوعــه : أرض عارية.
حـدوده : 

شمـاال : ورثة صالح بن عبداهلل
شـرقا : ورثة صالح بن عبداهلل و طريق معبدة

جنـوبا : طريق معبدة
غربـا : حماد بن ايدر وورثة صالح بن عبداهلل.

طالب التحفيظ : حسي ابولعجني 

مطلب رقم 20897 - 60
اسم امللك : االمل 2

موقعــه : حي تراست، جماعة ايت ملول، عمالة انزكان ايت ملول. 
مساحتـه : 11 آر 41 س.

نوعــه : ارض عارية
حـدوده : 

شمـاال : طريق معبدة
شـرقا : طريق معبدة

جنـوبا : سرغيني عبدالرزاق 
غربـا : طريق في جزء و السرغيني عبدالرزاق في جزء.

طالب التحفيظ : حسي ابو لعجني

مطلب رقم 20925 - 60
اسم امللك : ملك العسري

: دار عني سيدي بلقاسم جماعة التمسية، عمالة إنزكان  موقعــه 
أيت ملول.

مساحتـه : 14 آر 28 سنتيار.
نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 
شمـاال : ورثة عبداهلل البدوع

شـرقا : زنقة 
جنـوبا : ورثة عبداهلل البدوع وزنقة و أوضمني

غربـا : ورثة عبداهلل البدوع و وباها احلسني و احلمش احلسني و ابراهيم 
بوكوكا وامينة البدوع

طالب التحفيظ : العسري بوبكر بن اليزيد

مطلب رقم 20892 - 60
اسم امللك : طيفور

موقعــه : قرب حمام عشاق جماعة الدشيرة اجلهادية عمالة انزكان 
ايت ملول . 

مساحتـه : 95 س.
نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 
شمـاال : زنقة

شـرقا : فاطمة رفيق
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جنـوبا : محمد باجي 
غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : طيفور زكي بن محمد

مطلب رقم 20804 - 60
اسم امللك : ملك افهيم

موقعــه : حي تراست جماعة انزكان عمالة انزكان ايت ملول . 
مساحتـه : 50 س.
نوعــه : ارض عارية

حـدوده :  شمـاال : ورثة حلسن
شـرقا : زنقة

جنـوبا : حافظ دوبا 
غربـا : ورثة احليان 

طالب التحفيظ : فرح افهيم بنت جامع:

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 2210 - 60
اسم امللك : بحيرة املزار

موقعــه : حي توهمو، اجلماعة احلضرية ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 52 آر 84 سنتيار.

نوعــه : أرض عارية بها بئر و صهريج ماء وبناية من سفلي و أخرى من 
سفلي وطابقني علويني و ثالثة من سفلي وطابقني

حـدوده : 
شمـاال : الرسم العقاري 59947 - 60

شـرقا : مبارك اداسكو
جنـوبا : زنقة

غربـا : الرسوم العقارية : 30432 - 60 - 21148 - 60 - 29502 - 60 - 
29405 - 60 - اكزار يامنة – مطلب رقم 184 - 60.

طالب التحفيظ : مبارك ادسكو
باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 671 املؤرخة في 09 نوفمبر 2011.
احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                            عبد احلليم فتح اهلل.

 

محافظة طنجة بني مكادة

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "الزيدي"
موضوع مطلب التحفيظ رقم 19654 - 61 و الذي أدرجت

خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 991 
بتاريخ 27 ديسمبر2017 و  اإلعالن عن انتهاء حتديده 
باجلريدة الرسمية عدد 1055 بتاريخ 20 مارس 2019

 عوضا عن :
موقعه : والية طنجة، إقليم الفحص أجنرة، اجلماعة  القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو كتامة؛

اقرأ :

قصر  القروية  اجلماعة  أجنرة،  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

اجملاز، احملل املدعو كتامة؛

والباقي بدون  تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "االزهراء"

 مطلب التحفيظ رقم 1854 - 61 الكائن بوالية طنجة

عمالة طنجة أصيلة؛اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو دوار عني دالية؛  و الذي أدرجت خالصته اإلصالحية

وإعالنه اجلديد بانتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1063 

املؤرخة في 15 ماي 2019 

عوضا عن :

موقعه : عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية البحراويني، دوار عني 

الدالية، احملل املدعو "املرجعيني" ؛

اقرا :

موقعه : والية طنجة؛ عمالة طنجة أصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو  دوار عني دالية؛

والباقي بدون تغيير.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله،  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد عبد السالم اسالمياني بن محمد طلب أن يؤسس 

للملك  املؤسس   61  -  21683 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له 

طنجة  عمالة  طنجة؛  بوالية  الكائن  أمينة"؛  "اسالمياني  املسمى 

ذلك  و    ،2 درة  ”جتزئة  املدعو:  احملل  اصيلة؛  احلضرية  اجلماعة  أصيلة؛ 

لكون النظير الذي كان قد سلم له سابقا ؛

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                            عبد احلي السباعي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 11373 - 65

امللك املسمى : " أزرو"

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا، دوار ايت الزواك.

مساحته : 00 هك 01 آر 04 س .

وقع حتديده في : 01 أبريل 2019. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11116 - 65، مصرف،

شرقا : ورثة عمر امهماز،

جنوبا : طريق عرضها 3 امتار، 

غربا : طريق ذات عرض متغير ، 

طالب التحفيظ : السيد محمد امباركي بن بنعيسى.

مطلب رقم 11374 - 65

امللك املسمى : " حمدون اختار"

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار اعمريني،

مساحته : 00 هك 19 آر 87 س .

وقع حتديده في : 27 غشت 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مسجد، 

شرقا : عالل اختار،

جنوبا : قناة الروكاد،

غربا : ممر خاص عرضه 3.5 متر، 

طالب التحفيظ : السيد اختار عبد االله بن عالل.

مطلب رقم 11378 - 65

امللك املسمى : " دار تنوتفي"

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اغمات، دوار ادوز تخندافن.

مساحته : 00 هك 04 آر 03 س .

وقع حتديده في : 03 أبريل 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها شجرتني من الزيتون لفائدة احمد ادوز تللمان 

- حق السطحية  - .

اجملاورون : 

شماال : ساقية املطفية ، طريق عمومية ذات عرض متغير، 

شرقا : ايت عال فاطمة،

جنوبا : ايت عال فاطمة ، طريق عمومية ذات عرض متغير، 

غربا : ورثة ايت تعربت ، 

طالبو التحفيظ : السيد رشيد حلياوي بن حسن ومن معه.

مطلب رقم 11392 - 65

امللك املسمى : " ملك فدية"

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة ستي فاضمة، دوار تكنتورت،

مساحته : 00 هك 25 آر 21 س .

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة ومنزل من تراب من سفلي 

وطابق أول وبئر.

اجملاورون : 

شماال : شعبة، 

شرقا : ايت رمضان ، ممر ذو عرض متغير،

جنوبا : اوتزكي فاضمة ،

غربا : اوتزكي فاضمة، 

طالبو التحفيظ : السيد العربي ديدوقن بن عمر ومن معه.

مطلب رقم 11399 - 65

امللك املسمى : " بالدي"

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اغمات، دوار الظهرة،

مساحته : 00 هك 09 آر 63 س .

وقع حتديده في : 10 يوليو 2019. 

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي وسطح وحديقة وبئر وحمام 

ومحل تقني وسور.

اجملاورون : 

شماال : بناجي محمد ، 

شرقا : طريق عمومية عرضها 4 امتار،

جنوبا : زنقة عرضها 1.20 متر، كروم علي ، نصيري ادار،

غربا : حسن امدجار، 

طالب التحفيظ : السيد احلسني احلاجت بن حلسن.
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مطلب رقم 11452 - 65

امللك املسمى : " ملك عالء الدين"

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم ، دوار زاوية بوحوتة،

مساحته : 01 هك 11 آر 75 س .

وقع حتديده في : 22 ماي 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 22407 - 65)غابة غيغاية( ، باعبي احلسني

شرقا : مشروع طريق عمومية عرضها 3 امتار، عمر كورمة،

جنوبا : ايت احلاج حلسن،

غربا : الرسم العقاري عدد 22407 - 65)غابة غيغاية( ، 

طالب التحفيظ : السيد احمد عالء الدين لبزار بن احمد.

 مطلب رقم 11460 - 65

امللك املسمى : " فيال مرمي "

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير ، جماعة متازوزت، دوار تلكافت.

مساحته : 00 هك 09 آر 13 س .

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019. 

نوعه : أرض محاطة بسور بها منزل قروي من سفلي وسطح ومرآب 

ومسبح ومحل تقني وبئر وحديقة .

اجملاورون : 

شماال : عبد الهادي نصيري ، 

شرقا : موالي امبارك ،

جنوبا : موالي امبارك ، ساقية ، خطارة ميتة ،

غربا : ساقية ، طريق عمومية ذات عرض متغير، خطارة ميتة  ، 

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف الدردوري بن عبد اهلل .

مطلب رقم 11477 - 65

امللك املسمى : " درع الفقراء 5"

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم ، دوار الزمومة.

مساحته : 01 هك 34 آر 24 س .

وقع حتديده في : 14 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11476 - 65 ، 

شرقا : مشروع طريق خاص عرضها 5 امتار ، مصرف ، الرسم العقاري 

عدد 2830 - 65  ،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11478 - 65،

غربا : ايت زاويت ، واد ويرزن  ، 

طالب التحفيظ : السيد نور الدين علمي هرشلي بن محمد.

مطلب رقم 11478 - 65

امللك املسمى : " درع الفقراء 4"

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم ، دوار الزمومة.

مساحته : 01 هك 33 آر 22 س .

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11477 - 65 ، 

شرقا : مشروع طريق خاص عرضها 5 امتار ، مصرف ، الرسم العقاري 

عدد 2830 - 65  ،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11479 - 65،

غربا : واد ويرزن  ، 

طالب التحفيظ : السيد نور الدين علمي هرشلي بن محمد.

مطلب رقم 11479 - 65

امللك املسمى : " درع الفقراء 3 "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم ، دوار الزمومة.

مساحته : 01 هك 31 آر 52 س .

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11478 - 65 ، 

شرقا : مشروع طريق خاص عرضها 5 امتار ، مصرف ، الرسم العقاري 

عدد 2830 - 65  ،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11480 - 65،

غربا : واد ويرزن  ، 

طالب التحفيظ : السيد نور الدين علمي هرشلي بن محمد.

 

مطلب رقم 11480 - 65

امللك املسمى : " درع الفقراء 2 "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم ، دوار الزمومة.

مساحته : 01 هك 32 آر 27 س .
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وقع حتديده في : 17 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11479 - 65 ، 

شرقا : مشروع طريق خاص عرضها 5 امتار ، مصرف، الرسم العقاري 

عدد 2830 - 65  ،

خاص  طريق  مشروع   ،65  -  11481 عدد  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

عرضها 5 امتار ، مصرف

غربا : واد ويرزن  ، 

طالب التحفيظ : السيد نور الدين علمي هرشلي بن محمد.

مطلب رقم 11481 - 65

امللك املسمى : " درع الفقراء 1 "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم ، دوار الزمومة.

مساحته : 01 هك 32 آر 97 س .

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11480 - 65 ، 

شرقا : مشروع طريق خاص عرضها 5 امتار ، مصرف ، الرسم العقاري 

عدد 2830 - 65  ،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2830 - 65  

غربا : واد ويرزن  ، 

طالب التحفيظ : السيد نور الدين علمي هرشلي بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة  شيشاوة

مطلب رقم 17463 - 66 

اسم امللك : ناصرية تالقاسم.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته : 16 آر 1 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والليمون وشجرة تني. 

وقع حتديده بتاريخ : 26 - 02 - 2019.

اجملاورون : 

شماال : شعبة؛

جنوبا : ورثة امحاح تهامي؛

شرقا : ديدوش حلسن؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 17488 - 66.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17455 - 66 

اسم امللك : بقعة اغيل.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته : 11 آر 4 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 25 - 02 - 2019.

اجملاورون : 

شماال : احلاج محمد بازي؛

جنوبا : ممر عمومي؛

شرقا : طامو ازيكي؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17456 - 66 

اسم امللك : بقع تالقاسم 8.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته : 11 آر 27 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 25 - 02 - 2019.

اجملاورون : 

شماال : األوقاف العامة ؛

جنوبا : ايت امياه حميد ؛

شرقا : ممر عمومي؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 17485 - 66،ايت امياه حميد.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17457 - 66 

اسم امللك : بقع تالقاسم 2.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته : 10 آر 93 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 25 - 02 - 2019.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم M - 13057 ) ملغى (؛

جنوبا : األوقاف العامة ؛
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شرقا : حميد امياه؛

غربا : األوقاف العامة.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17458 - 66 

اسم امللك : بقع تالقاسم 4.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته : 15 آر 49 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 25 - 02 - 2019.

اجملاورون : 

شماال : فتيحي فاطمة، فتيحي عائشة؛

جنوبا : فتيحي حسني، مطلب التحفيظ عدد M - 13058 )ملغى(؛

شرقا : فتيحي حسني؛

غربا : واد.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17459 - 66 

اسم امللك : بقع تالقاسم 3.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته : 4 آر 98 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 25 - 02 - 2019.

اجملاورون : 

شماال : ايت اشيك علي؛

جنوبا : ايت باسو ابراهيم؛

شرقا : ايت إشييك علي؛

غربا : ايت باسو ابراهيم.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17464 - 66 

اسم امللك : بقع تالقاسم 1.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته : 45 آر 8 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 26 - 02 - 2019.

اجملاورون : 

شماال : شعبة؛

جنوبا : ورثة إمحاح؛

شرقا : ورثة ديدوش؛

غربا : ورثة إمحاح.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17485 - 66 

اسم امللك : تتمة بقع تالقاسم 8.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته : 19 آر 45 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 03 - 05 - 2019.

اجملاورون : 

شماال : األوقاف العامة ؛

جنوبا : شعبة ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 17456 - 66؛

غربا : الواد.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17488 - 66 

اسم امللك : تتمة ناصرية تالقاسم.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته : 11 آر 74 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والليمون. 

وقع حتديده بتاريخ : 03 - 05 - 2019.

اجملاورون : 

شماال : الواد ؛

جنوبا : ورثة إمحاح التهامي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 17463 - 66؛

غربا : ايت وحمان محمد.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17504 - 66 

اسم امللك : تاشرافت تاصغارت.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار كماسة.

مساحته : 7 آر 23 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 26 - 09 - 2019.
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اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ؛

جنوبا : ورثة حلسن؛

شرقا : ممر عمومي؛

غربا : ورثة عمر.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18021 - 68

اسم امللك : الكوثر 3.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي املصلى.       

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  61 ار 24 سنتيار.

نوعه : أرض عارية مغروسة بأشجار الزيتون.

شماال : زنقة؛

شرقا : الرسوم العقارية أعداد 39712 - 10؛ 39711 - 10؛ 39710 - 10؛ 

39709 - 10؛ 39708 - 10 ؛ 32675 - 10؛ 47061 - 10 وزنقة ؛

جنوبا : زنقة وممر عمومي؛

غربا : زنقة وممر عمومي.

طالب التحفيظ : بلكاسم نحيلة بن العياشي.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

عبد الوهاب مسرار    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30625 - 72

اسم امللك : األخوات.

موقـعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، احلي اجلديد.

تاريخ حتديده : 09 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 21 آر 20 س. 

نوعه : أرض عارية بها خراب، وسفلي من طني.

اجملاورون :

شماال : الزنقة؛

شرقا : ورثة عمر بن علي، بن الفقيه؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة.

طالبو التحفيـظ : حادة اكشريد بنت عمر ومن معها.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

محافظة املضيق - الفنيدق

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية باملضيق-الفنيدق املمضي أسفله 

التنمية  بإقامة  الساكنة  بوفارس  رحيمو  السيدة  أن  للعموم  باإلعالن 

للرسم  جديد  نظير  لها  يسلم  أن  طلبت  مرتيل   1 الطابق   3 عمارة 

 "-57 "صوميبال  املسمى  للملك  املؤسس   19  -  17517 رقم   العقاري 

الكائن مبرتيل ، احملل املدعو : الدريوات، وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان قد سلم لها سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا 

في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق- الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 3884 - 77

اسم امللك : "خربة احلمار"

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة عني الصفاء ، دوار اوالد الكاضي ؛

مساحته االجمالية : 07 آرا 44 س  
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نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده : 

شماال : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

شرقا :  ورثة خلضر شاوش ؛

جنوبا : ورثة احمد شاوش ؛

غربا : ورثة خلرارشة ؛

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف بوجدة ؛

مطلب رقم 3906 - 77

اسم امللك : " مقبرة سانية "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار اوالد احلاج بومدين ؛

مساحته االجمالية : 56 آرا 55 س  

نوعه : مقبرة  ؛

حدوده : 

شماال : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

شرقا :  الرسم العقاري عدد 48208 - 77 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 31537 - 77 ؛

غربا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف بوجدة ؛

مطلب رقم 3907 - 77

اسم امللك : " الكعدة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد السايح ؛

مساحته االجمالية : 02 هـ 01 آرا 36 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده : 

شماال : ورثة بالعروسي بورقبة ؛

شرقا :  طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

جنوبا : طريق عمومية معبدة بعرض عشرة امتار ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 27032 - 77 ؛

طالبو التحفيظ : عبد الصمد عيادي بن محمد ومن معه ؛

مطلب رقم 3914 - 77

اسم امللك : " ميمون "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، حي سي خلضر زنقة ب 41 رقم 03 ، وجدة ؛

مساحته االجمالية : 99 س  

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني  ؛

حدوده : 

شماال : الصادقي التاقي ؛

شرقا :  زنقة بعرض ستة امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 93076 - 02 ؛

غربا : الرسمني العقاريني عدد 41638 - 02 و 68106 - 02 ؛

طالبو التحفيظ : نور الدين احفيظ ومن معه ؛

مطلب رقم 4963 - 77

اسم امللك : " حلفاير3 "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد عامر ؛

مساحته االجمالية : 01 هـ 53 آرا 18 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده : 

شماال : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

شرقا :  الرسم العقاري عدد 86103 - 02 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد1544 - 77 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 23194 - 02 ؛

طالب التحفيظ : ميمون مهديد بن بوجمعة ؛

مطلب رقم 4965 - 77

اسم امللك : " خلوابي "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد عامر؛

مساحته االجمالية : 03 هـ 70 آرا 52 س  

نوعه : أرض فالحية  جزء منها مغروس باشجار الزيتون ؛

حدوده : 

شماال : املياه والغابات ؛

شرقا :  محمد بلحواشي والرسم العقاري عدد 38480 - 77 ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

غربا : بلحواشي نور الدين والرسم العقاري عدد 26109 - 77 ؛

طالب التحفيظ : نور الدين بلحواشي بن محمد ؛

مطلب رقم 4967 - 77

اسم امللك : " بوسغان "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار الهنادزة ؛

مساحته االجمالية : 09 آرا 92 س  
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نوعه : أرض فالحية  مغروسة ببعض اشجار اللوز ؛

حدوده : 

شماال : ورثة لزعر عبد القادر ؛

شرقا :  ورثة العيد محمد ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

غربا : ورثة لزعر عبد القادر ؛

طالبة التحفيظ : لزعر رقية بنت محمد ؛

مطلب رقم 4968 - 77

اسم امللك : " لكريرة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار كزناية ؛

مساحته االجمالية : 43 آرا 82 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده : 

شماال : ورثة ابراهيم ؛

شرقا :  الرسم العقاري عدد108614 - 02 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 30887 - 77 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد2599 - 77 ؛

طالبو التحفيظ : رمضاني هشام بن محمد ومن معه ؛

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة أجناد

كمال عونة    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 925 - 78

اسم امللك : " لغويرة "    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار لغويرة 

وقع حتديده في : 11 - 03 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  11 أر81س.

نوعه :  آرض عارية.

اجملاورون 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 782 - 78.

شرقا : ممر عرضه 6 أمتار .

جنوبا : ممر عرضه 6 أمتار.

الصادقي محمد- مطلب  املولودي محمد-   – : ممر عرضه مترين  غربا 

رقم 812 - 78 – الرحالي السعدية و بوفردوس محمد. 

طالبو التحفيظ : فاطنة املكاوي بنت املكي و من معها . 

مطلب رقم 933 - 78

اسم امللك : " النخلة "

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار أوالد بوبركات.

وقع حتديده في : 03 - 05 -  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  12 أر51س.

نوعه :  آرض فالحية.

التحمالت : خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون

عدد  العقاري  الرسم  و   38  -  1307 عدد  التحفيظ  مطلب   : شماال 

03 - 98115

شرقا : شهاب محمد .

جنوبا : طريق رقم 222.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 1307 - 38

طالب التحفيظ : احمد ودغيري ابن عثمان .

مطلب رقم 914 - 78

اسم امللك : " القلعية الرملية 2"    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة سيدي يحيى زعير دوار اوالد 

سعيد الرمامحة

وقع حتديده في : 05 - 02 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  99 أر81س.

نوعه :  آرض فالحية.

اجملاورون 

شماال : ممر عرضه 3 امتار

شرقا : عزوز احلوام بن عمر.

جنوبا : الكبير احلوام بن عزوز

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار

طالب التحفيظ : حبيبي مصطفى بن عمر.

 

مطلب رقم 913 - 78

اسم امللك : " الرملية حاجب بوقنادل "    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة سيدي يحي زعير دوار أوالد الشكران. 

وقع حتديده في : 01 - 02 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  2ه 77 أر90س.
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نوعه :  آرض فالحية.

التحمالت : خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 أمتار.

شرقا : ورثة أوالد محمد بن علي .

جنوبا : شعبة العوينة - مطلب التحفيظ عدد 38599 - راء. 

غربا : احلرشاوي زينب. 

طالبو التحفيظ : عبد الرحيم املنصوري بن امبارك و من معه . 

مطلب رقم 918 - 78

اسم امللك : " البطمة"    

دوار  زعير  يحيى  سيدي  جماعة  متارة   – الصخيرات  عمالة    : موقعه 

الرمامحة اوالد عزوز.

وقع حتديده في : 08 - 02 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 ه 46 أر77س.

نوعه :  آرض فالحية بها اشجار و دوم.

التحمالت : خط كهربائي مرتفع التوتر

اجملاورون 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 1889 - 38

شرقا : غابة.

جنوبا : احلراتي صالح و من معه –الزين بوعمر و الزين ميلود.

غربا : طريق عمومية عرضها 5 امتار

طالب التحفيظ : جعفر عابد بن احمد.

مطلب رقم 930 - 78

اسم امللك : " كدية الشمس "    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار أوالد مسون الغوازي 

وقع حتديده في : 26 - 04 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 ه 77أر29 س.

نوعه :  آرض فالحية بها بئران و بنايات خفيفة.

اجملاورون 

شماال : امللك البحري و الرسم العقاري عدد 98115 - 03

شرقا : الرسم العقاري عدد 98115 - 03

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 1307 - 38 و التورابي محمد

غربا : مطلب التحفيظ عدد 35266 - ر

طالبو التحفيظ : محمد بوشيبة بن محمد و من معه . 

مطلب رقم 889 - 78

اسم امللك : " خليليطة    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة سيدي يحيى زعير ريبعة. 

وقع حتديده في : 04 - 02 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ه 98 أر12س.

نوعه :  آرض فالحية.

التحمالت : ممر عرضه 5 امتار و خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون 

شماال : الرسم العقاري 42280 - ر

شرقا : طريق رئيسية عدد 4023

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2370 - 78 

غربا : الرسم العقاري عدد 69523 - ر

طالب التحفيظ : املديرية االقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

بالرباط "امللك الغابوي للدولة املغربية".

مطلب رقم 936 - 78

اسم امللك : " باللوز"    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة سيدي يحيى زعير دوار اوالد سالم 

وقع حتديده في : 14 - 05 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  03 ه 01 أر47س.

نوعه :  آرض فالحية بها بناية من  طابق سفلي و بئران .

التحمالت : خط كهربائي منخفض التوتر و متوسط التوتر

اجملاورون 

شماال : الرسم العقاري41658 - 78

شرقا : الرسم العقاري33777 - 78

جنوبا : الرسم العقاري33777 - 78 و ضاية

غربا : ضاية و الرسم العقاري24861 - ر.

طالبو التحفيظ : امحمد الزين بن الكبير و من معه.

مطلب رقم 924 - 78

اسم امللك : " حمري و اجلنان"    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار اوالد عميرة الشياحنة 

وقع حتديده في : 25 - 02 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  11 أر73س.

نوعه :  آرض فالحية .
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اجملاورون 

شماال : عائشة الصندادي بنت بلعربي

شرقا : الزيرق امحمد بن احلسني

جنوبا : الطريق السيار الرابط بني الرباط و الدار البيضاء.

غربا : صالح حدودي و علي حدودي و خيرة عزي.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان فرج بن احمد.

مطلب رقم 938 - 78

اسم امللك : " سناء "    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار عني الروز 

اوالد غامن. 

وقع حتديده في : 28 - 06 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 أر99س.

نوعه :  آرض عارية.

التحمالت : خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون 

شماال : بوعمر كني-االخوة ختة و احلجراوي فاطنة.

شرقا : االخوة ختة و احلجراوي فاطنة.

جنوبا : ختة عبد القادر بن عبد اهلل و احمد بن محمد. 

غربا : طريق معبدة عرضها 10 امتار.

طالب التحفيظ : االدريسي امحمد بن محمد . 

مطلب رقم  915 - 78

اسم امللك : " القلعية الرملية 1"    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة سيدي يحيى زعير دوار اوالد 

سعيد الرمامحة. 

وقع حتديده في : 05 - 02 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 ه 93 أر33س.

نوعه :  آرض فالحية.

اجملاورون 

شماال : الكبير احلوام بن عزوز-عزوز احلوام بن عمر

شرقا : ممر عرضه ما بني 3 و 5 امتار

جنوبا : ممر عرضه ما بني 3 و 5 امتار

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار و الرسمني العقاريني 57845 - 

78 و 26532 - 78.

 طالب التحفيظ : حبيبي مصطفى بن عمر.

مطلب رقم 845 - 78

اسم امللك : " خروبة    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة سيدي يحيى زعير دوار اوالد ملوك. 

وقع حتديده في : 14 - 05 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ه 48 أر30س.

نوعه :  آرض فالحية بها ضاية و بناية من صفيح.

التحمالت : خط كهربائي منخفض التوتر

اجملاورون 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 1383 - 25

شرقا : رداد باحلبشي و من معه

جنوبا : الرسم العقاري عدد 54854 - 78 و مقبرة لال جنمة.

غربا : الرسم العقاري عدد 23797 - ر

طالبو التحفيظ :  لكبيرة اليونسي بنت الرداد و من معها.

مطلب رقم 91 - 38

اسم امللك : " ظهر الغبرة"    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار اوالد غامن.

وقع حتديده في : 18 - 03 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ه 99 أر57س.

نوعه :  آرض فالحية بها بئر.

التحمالت : خط كهربائي متوسط التوتر

اجملاورون 

شماال : ختة عبد احلق و الرسم العقاري عدد 15788 - 78

شرقا : ورثة ختة الشيخ  املهدي.

جنوبا : الرسمني العقاريني 102758 - 03 و 15136 - ر.

غربا : الرسم العقاري 26534 - 78

طالبو التحفيظ : العربي ختة و من معه

مطلب رقم 906 - 78

اسم امللك : " بن امبارك"    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصخيرات دوار الشياحنة. 

وقع حتديده في : 06 - 02 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  87 أر19س.

نوعه :  آرض فالحية. 

اجملاورون 

 شماال : الرسم العقاري 80529 - ر

شرقا : الرسم العقاري 25256 - 78

جنوبا : ممر عرضه 3 امتار.

غربا : مطلب التحفيظ 877 - 78 و ختة موسى بن امبارك و ممر عرضه 3 امتار.

طالب التحفيظ :  قدور ختة بن امبارك.
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مطلب رقم 912 - 78

اسم امللك : " جنان الصويرة"    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة عني عتيق دوار النويفات. 

وقع حتديده في : 14 - 01 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  26 أر23س.

نوعه :  آرض فالحية بها بنايتني من طابق سفلي واسطبل و بئر  .

اجملاورون 

شماال : الكبير الراجي

شرقا : طريق عمومية 

جنوبا : الفاطمة ومن معها و سعيد بن شتوكية و حلسن الراجيس

غربا : حلسن الراجيس

طالبو التحفيظ : يوسف سميحي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 1491 - 38

اسم امللك : " ظهر الغبرة "    

موقعه :  عمالة الصخيرات – متارة جماعة الصباح دوار الرخوخة. 

وقع حتديده في : 03 - 05 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  6ه 01 أر54س.

نوعه :  آرض فالحية  بها بئر و ممر عرضه 4 امتار.

التحمالت :  ممر عرضه 4 امتار

اجملاورون 

شماال : الرسم العقاري 44463 - ر-اوالد داوود-محمد قائد

شرقا : ورثة احلاج امحمد بن الغازي .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 28442 - راء و ورثة احلاج عبد الرحمان. 

غربا : ممر عرضه 3 امتار و ورثة احلاج امحمد بن الغازي

طالبو التحفيظ : احلاجة بنلعربي بنت الكبير و من معها . 

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

محافظة تيفلت

مطلب رقم 301 - 81

اسم امللك : " فدان الشلحة ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت اسعيد.

وقع حتديده في : 02 - 01 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها ثالثة بنايات وبئر.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 87 آر 42 س.

اجملاورون : 

شماال : عبيرو غزالن وسهام بنت اعلي؛

شرقا : الطريق العمومية ، هدي احمد؛

جنوبا : الطريق العمومية ، هدي احمد ؛

غربا : اعبيرو عبد القادر؛

طالب التحفيظ : بدر بلغول بن احمد.

مطلب رقم 1330 - 81

اسم امللك : " سرمو 1 ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت اعلي وحلسن دوار ايت بوبكر اوعيسى. 

وقع حتديده في : 09 - 10 - 2019.

نوعه : ارض فالحية .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 38 آر 71 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 350 - 81؛

شرقا : الفجري املصطفى؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : حسن بلوش بن محمد.

مطلب رقم 1339 - 81

اسم امللك : " فدان عني حلجر ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي. 

وقع حتديده في : 19 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مثمرة.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 67 آر 37 س.

اجملاورون : 

شماال : فاطنة بوريش؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 18070 - 16؛

جنوبا : بوريش احلاج؛

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : عمر بوريش بن قايدو.

مطلب رقم 1383 - 81

اسم امللك : " ملك نوها ".

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

وقع حتديده في : 17 - 04 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مثمرة ، بئر وبناية من سفلي. 
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 30 آر 98 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 2472 - 16؛

شرقا : ورثة عزيز عمر بن محمد؛

جنوبا : عزيز ادريس، عزيز محمد، عائشة عزيز، نعيمة عزيز، عاشورة 

عزيز، فاطمة عزيز؛

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : بوزيان جدو بن ميلود.

مطلب رقم 1396 - 81

اسم امللك : " الريبعة ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوطيب..

وقع حتديده في : 25 - 07 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وغرفة محرك وأشجار مثمرة.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 16 آر 15 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 26995 - 16؛

شرقا : واد الريبعة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 9420 - 16؛ 

غربا : ورثة ميلودة لكويط؛

طالب التحفيظ : عزيز قبدي بن املعطي.

مطلب رقم 1417 - 81

اسم امللك : " فدان الرمل ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.

وقع حتديده في : 03 - 06 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 75 آر 25 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 8521 - 16 ؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛ 

غربا : كروم محمد ، كروم لكبير، كروم حورية، كروم مسعودة ؛

طالب التحفيظ : محمد كاني بن عمر.

مطلب رقم 1418 - 81

اسم امللك : " فدان الرمل ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.

وقع حتديده في : 03 - 06 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 30 آر 48 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة كروم محمد، الرسم العقاري رقم 11789 - 16 و 39357 - 16 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 47209 - 16 ؛

جنوبا : ورثة كروم حلسن ؛ 

غربا : كروم ادريس ؛

طالب التحفيظ : محمد كاني بن عمر.

مطلب رقم 1421 - 81

اسم امللك : " فدان سيدي عبد الكرمي ".

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

وقع حتديده في : 09 - 09 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 08 آر 35 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 23206 - 16 و 35242 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 35242 - 16 و 23206 - 16؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 23206 - 16؛ 

غربا : ورثة احلاج عمر؛

طالبو التحفيظ : عزيز الدباغ بن عبد الكرمي ومن معه.

مطلب رقم 1431 - 81

اسم امللك : " فدان عني اخلربة ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.

وقع حتديده في : 26 - 08 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 19 آر 95 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم الغرباوي، التهامي هموشة؛

شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 18439 - 16؛ 

غربا : احلمداوي احلسن؛

طالب التحفيظ : حميد بنزايد بن خشان.
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مطلب رقم 4743 - 81

اسم امللك : " اخلربة ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوطيب.

وقع حتديده في : 08 - 07 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 83 آر 85 س.

اجملاورون : 

شماال : وسيلة نادري ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 20516 - 16؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 20516 - 16؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 20516 - 16؛

طالبة التحفيظ : نعيمة بورزامة بنت العربي.

مطلب رقم 4744 - 81

اسم امللك : " فدان سيدي امحمد العسري ".

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

 وقع حتديده في : 08 - 07 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 74 آر 60 س.

اجملاورون : 

شماال : الكريني حمادي ؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية ؛ 

غربا : حادة بوهرارة؛

طالب التحفيظ : محمد عدنان فيش بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 4750 - 81

اسم امللك : " فدان ملقيس ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار العبابريني..

وقع حتديده في : 22 - 07 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 88 آر 06 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 1473 - 81؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 1473 - 81؛ 

غربا : سالم محمد؛ ورثة ادريس بن التهامي؛

طالبو التحفيظ : احلسن اعناش بن حدو ومن معه.

مطلب رقم 4752 - 81

اسم امللك : " فدان احلرش ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي. 

وقع حتديده في : 25 - 07 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 52 آر 56 س.

اجملاورون : 

شماال : ادريس عبد اهلل اوقسو؛

شرقا : طريق عمومية؛ الرسم العقاري رقم11911 - ر؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4407 - 16؛ كروم عمر و كروم رابحة و 

كروم حليمة.

غربا : ادريس عبد اهلل اوقسو؛

طالب التحفيظ : محمد عبد اهلل وموسى بن حمو.

مطلب رقم 4755 - 81

اسم امللك : " اجملدوبي ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم 1 - 79.

وقع حتديده في : 29 - 07 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية متهالكة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 72 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : مراد بغيى؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 46688 - 16؛

طالب التحفيظ : مصطفى بغيى بن ميلود.

مطلب رقم 4756 - 81

اسم امللك : " امللواني ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي القدس رقم 94 سكتور س.

وقع حتديده في : 29 - 07 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 65 س.

اجملاورون : 

شماال : اوبراهيم رشيد؛

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : احلديوي عمر؛ 

غربا : قفساوي السعدية؛

طالبة التحفيظ : رقية امللواني بنت عدي.
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مطلب رقم 4757 - 81

اسم امللك : " ضاية بويشات ".

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت  موقعه 

موسى واعمر. 

وقع حتديده في : 31 - 07 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 50 آر 65 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 26819 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري 40296 - 16؛

جنوبا : عبد اهلل اخلطابي ومن معه.

غربا : الطريق العمومية؛

طالب التحفيظ : ميلود صابر بن محمد.

مطلب رقم 4758 - 81

اسم امللك : " تغريست ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

وقع حتديده في : 01 - 08 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية من سفلي وبناية خفيفة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 آر 38 س.

اجملاورون : 

شماال : الطيبي الصاحلي؛ الرسم العقاري رقم36671 - 16؛

شرقا : ورثة بولكفول علي؛

جنوبا : ورثة بولكفول علي؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : فطيمة بولكفول بنت علي.

مطلب رقم 4759 - 81

اسم امللك : " بنشريفة اوبنخديجة ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد بقعة رقم 80 ك.

وقع حتديده في : 01 - 08 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : ميلود اخلزاني؛

جنوبا : مراد العبدالوي؛ 

غربا : الزنقة؛

طالبو التحفيظ : املهدي بنخديجة بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 4764 - 81

اسم امللك : " فدان زيلي ".

دوار  بوخلخال  سيدي  اجلوهرة  عني  جماعة  تيفلت  دائرة   : موقعه 

اجغيدرات.

وقع حتديده في : 21 - 10 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 23 آر 14 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 3311 - 81؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3311 - 81؛

جنوبا : طريق عمومية ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 6368 - 81؛

طالبة التحفيظ : عائشة قويدر بنت محمد.

مطلب رقم 4771 - 81

اسم امللك : " الريفي ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو دوار العياشي رقم 620.

وقع حتديده في : 02 - 09 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 64 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : حميد احلمداوي؛

جنوبا : محمد دمينة؛ 

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمن اريفي بن احمد.

مطلب رقم 4777 - 81

اسم امللك : " سيدي السبع ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت احسني. 

وقع حتديده في : 04 - 09 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آر 82 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 2326 - 81 ؛

شرقا : الرسم العقاري 31008 - 16؛

جنوبا : مقبرة سيدي السبع.

غربا : الطريق العمومية؛

طالب التحفيظ : ادريس حلسيني بن محمد.
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مطلب رقم 4781 - 81

اسم امللك : " يحلة ادريس ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.

وقع حتديده في : 10 - 09 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آر.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : ورثة احلاج العايدي؛

جنوبا : اسباعي امحمد؛ 

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : يحلة ادريس بن محمد.

مطلب رقم 4797 - 81

اسم امللك : " فدان امهارز ".

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

وقع حتديده في : 03 - 10 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 07 آر 22 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : الرسم العقاري 29393 - 16 ؛

جنوبا : طريق عمومية ؛ 

غربا : فاطمة قريفة، ادريس قريفة، محمد قريفة؛

طالبو التحفيظ : املعطي اقريفى بن ادريس ومن معه.

مطلب رقم 4802 - 81

اسم امللك : " العمري نزهة ".

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

وقع حتديده في : 21 - 10 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر واشجار. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 13 آر 24 س.

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري 10684 - 81؛

شرقا : الرسم العقاري 39965 - 81، عبد النبي حمادي؛

جنوبا : عبد النبي حمادي ؛ 

غربا : محمد املعطاوي، الطاهر الشيهب؛

طالب التحفيظ : نزهة العمري بنت ميلود.

مطلب رقم 4805 - 81

اسم امللك : " حي الرشاد ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.

وقع حتديده في : 28 - 10 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 98 س.

اجملاورون : 

شماال :  بوكراب الشيهب، حسن البويش؛

شرقا : ورثة احلمورات؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 2508 - 81؛ 

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : محمد اجى بن حمادي.

مطلب رقم 4808 - 81

اسم امللك : " حلجير ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

 وقع حتديده في : 30 - 10 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وغرفة محرك. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 87 آر 70 س.

اجملاورون : 

شماال : حمادي بن العربي؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري رقم 44260 - 16؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 4653 - 81؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 40396 - 16؛

طالب التحفيظ : عبد احلق ازريويل بن محمد.

مطلب رقم 4809 - 81

اسم امللك : " كرمة السباسب 3 ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار احلرابلة.

وقع حتديده في : 31 - 10 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مثمرة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 55 آر 85 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 10008 - 16؛

شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : طريق عمومية ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 10008 - 16؛

طالب التحفيظ : احلبيب غازي بن احلفيظ.

مطلب رقم 18025 - 16

اسم امللك : " الزهراء ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت اعمر اوناصر.

وقع حتديده في : 02 - 09 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 84 آر 20 س.

اجملاورون : 

شماال : الشنة محمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 7890 - 16؛
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جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 7890 - 16، الرسم العقاري رقم 30018 - 16 
و 12674 - 16؛ 

غربا : ورثة بوسكني العربي بن حميمدي؛
طالبة التحفيظ : خديجة بليماني احلصيني.

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1988 - 16
اسم امللك : " فدان بومسافر ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن ايشو.
طالب التحفيظ : عبد الرحيم جا العروسي بن اخلياطي.

وقع حتديده في : 04 - 11 - 1996.
باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 361 املؤرخة في 30 - 11 - 2005.

مطلب رقم 11349 - 16
اسم امللك : " فدان الطوالع ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بنموسى.
طالبو التحفيظ : فاطنة حجاج بنت قدور ومن معها.

وقع حتديده في : 03 - 04 - 2003.
باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 356 املؤرخة في 26 - 10 - 2005.

مطلب رقم 20903 - 16
اسم امللك : " وجلت قرب النخلة ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوطيب.
طالب التحفيظ : محمد سيمو بن احمد.

وقع حتديده في : 28 - 08 - 2017.
باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1041 املؤرخة في 12 - 12 - 2018.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

زكرياء الدغمي     

محافظة سوق السبت - أوالد النمة

مطلب رقم 1981 - 82 
اسم امللك : "نافيدي" ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو " املرابطة ".

وقع حتديده في : -10 12-2018 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 آر 35 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها بناية ذات سفلي وطابق أول وبئر وحوض وجزء 
منها محاط بسور.

اجملاورون  : 

شماال : طريق  ؛

شرقا : نافيدي ادريس ومن معه ؛     

جنوبا : ورثة بلواليد احمد؛

غربا : ورثة اإلدريسي محمد.  

طالبو التحفيظ : محمد نافيدي بن املعيزي ومن معه.

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 20491 -  10 

اسم امللك : "عبد الصمد " ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت احملل املدعو" اخلرابشة".

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 سنتيار.

طالب التحفيظ : ناصف احلسن بن ناصر.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4467

املؤرخة في 10 يونيو 1998 .

مطلب رقم 20568 -  10 

اسم امللك : "ابتسام 2" ؛

املدعو"  احملل  السبت  بن صالح مدينة سوق  الفقيه  إقليم   : موقعه 

اخلرابشة".

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 سنتيار.

طالب التحفيظ : ناصف احلسن بن ناصر.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية  عدد 4467 

املؤرخة في 10 يونيو 1998.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "احنونو" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 1991 -  82 الكائن بإقليم الفقيه 

بن صالح دائرة بني موسى الغربية قيادة وجماعة حد بوموسى 

احملل املدعو "دوار أوالد زاير   والذي نشر له إعالن عن انتهاء التحديد 

باجلريدة الرسمية عدد 1103  بتاريخ 19 فبراير 2020 

عوضا عن  : 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي

شرقا : محمد مورثقي

جنوبا : محمد بن احلاج بوزكري

غربا : احلاج املعطي املباركي

اقرا  : 

شماال : طالب التحفيظ؛ طريق عمومي؛

شرقا : محمد مورثقي؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : طالب التحفيظ. 

 والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة 

كرمي ناجيم   


