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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 - 

مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(

عدد 1108 - 30 رجب 1441 )25 مارس 2020(2164

نوعه : أرض بها بنايات تتكون من سفلي وطابق أول.

موقعه: إقليم فجيج ، قصر أوالد سليمان.

مساحته : 39 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوعالم كدة؛

شرقا: ممر؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا: بوعالم كدة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : موجب ملكية عدلي عدد 113 صحيفة 148 كناش رقم 

للمحكمة  التابع  األسرة  قضاء  )قسم   2015 يناير   26 بتاريخ   114

االبتدائية بوجدة(.

على   2020 مايو   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا .

مطلب رقم 26872 - 02

تاريخ االيداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد القادر مهدي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بالد عبد السالم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بالد عبد السالم.

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه: إقليم جرادة ، جماعة لعوينات القروية، دوار مزغنان ملواطر.

مساحته : 02 هـ 82 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اخملزن؛

شرقا: زعموط محمد، اسالمي محمد، فاطنة مهدي؛ 

جنوبا : مهدي محمد بن خلضر؛

غربا: مهدي بن عبداهلل.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - نسخة ملكية عدلي عدد 360 صحيفة 100 كناش النسخ رقم 

الشرعي-مركز جرادة  التوثيق  )قسم  10 أغسطس 2004  بتاريخ   01

التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

2 - عقد مقاسمة عدلي عدد 95 صحيفة 113 كناش االمالك رقم 

التابع للمحكمة  توثيق جرادة  )مركز  بتاريخ 06 أغسطس 2004   17

االبتدائية بوجدة(.

3 - صورة طبق األصل من نسخة إراثة عدد 60 صحيفة 88 كناش رقم 

38 بتاريخ 11 أغسطس 2003 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة 

االبتدائية بوجدة(.

رقم  االمالك  كناش   143 صحيفة   121 عدد  عدلي  شراء  عقد   -  4

التابع للمحكمة  توثيق جرادة  )مركز  بتاريخ 09 أغسطس 2004   17

االبتدائية بوجدة(.

محافظة وجدة

مطلب رقم 26870 - 02

تاريخ االيداع : 16 مارس 2020.

طالبا التحفيظ السيدين: 

- ميلود القبلي بن عبداهلل بن مبارك بنسبة متلك 1/2؛

- برابح القبلي بن عبداهلل بن مبارك بنسبة متلك ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بويلمان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بويلمان.

نوعه : أرض فالحية بورية.

إسلي  واد  قيادة  القروية،  ، جماعة مستفركي  وجدة  عمالة  موقعه: 

القروية، دوار اغنويني.

مساحته : 24 هـ 45 آر 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أركيك العيد، مطلب التحفيظ رقم 24581/02؛

شرقا: يوسفي عبد القادر، ورثة الركيك امليلود، ورثة الركيك اعلي؛ 

اعلي،  اركيك  ورثة  والطيب،  القادر  وعبد  العيد  اركيك  ورثة   : جنوبا 

عمامو الطيب؛

رقم  العقاري  الرسم  والدرويش،  القادر  وعبد  العيد  اركيك  ورثة  غربا: 

.O/19832

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 175 صحيفة 200 كناش االمالك 

رقم 171 بتاريخ 24 فبراير 2020 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة 

االبتدائية بوجدة(.

على   2020 مايو   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 26871 - 02

تاريخ االيداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيدة: ميينة الساجي بنت حمو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الساجي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الساجي.
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2020 املسلمة من  5 - شهادة ادارية عدد 01/2020 بتاريخ 27 فبراير 

جماعة لعوينات-جرادة.

على   2020 مايو   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان      

 

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29615 - 05 

تاريخ االيداع :13 مارس 2020 ؛ 

طالبة التحفيظ: السيدة مليكة اجلباري بنت امحمد

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك: " اجلباري"؛

نوعـه: دار للسكن بها مستودع بالسفلي وطابق أول؛ 

موقعه : عمالة مكناس ، ويسالن ، حي القدس، زنقة طنجة ،رقم 98؛

مساحته : 88س ؛

اجملاورون : 

شماال: السيد قاسم تبحارين؛ 

شرقا: الشارع؛ 

جنوبا: عبد السالم كعواس؛ 

غربا : السادة ورثة عمر العسيوي ؛

احلقوق العينية: الشئ . 

 28 املوافق   1425 رجب   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   : امللك  أصل 

اغسطس2004؛

2020على  مايو   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

بوشعيب دومار    

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133300 - 08

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020 

طالب التحفيظ : عبد اهلل دحيم بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد النبار 1 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد اخلير 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 02 هـ 16 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد اخلنوسي.

شرقا : مسلك و ورثة الزمزامي. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 125221 - 08 و احمد الكوالي. 

غربا : ورثة محمد بن احلاج بوبكر و رسم عقاري عدد 125221 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 شوال 1436 موافق)30/07/2015(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ذو القعدة 1439 موافق)17/07/2018(.

على   2020 ماي   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133301 - 08

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020 

طالب التحفيظ : محمد اليعقوبي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكراكر 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكراكر 

نوعه : أرض فالحية.

دوار  اخدمي،  امحمد  سيدي  جماعة  اجلديدة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

احلضارة.

مساحته : 05 هـ 24 آ 12 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حفيظ أحمد و حركة حبيبة.

شرقا : عريش بوشعيب و حركة فاطمة. 

جنوبا : عريش بوشعيب. 

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 شوال 1414 موافق)02/04/1994(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 رمضان 1440 موافق)08/05/2019(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 رمضان 1440 موافق)08/05/2019(.

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 صفر 1436 موافق)01/12/2014(.

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 شوال 1433 موافق)28 - 08/2012(.

موافق   1414 شوال   27 في  مؤرخة  عدلية  ملكية  نسخة   -  6

.)09/04/1994(

على   2020 ماي   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال. 

مطلب رقم 133302 - 08

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020 

طالبا التحفيظ :

1 -أحمد حيمي بن حلسن.
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2 -خالد حيمي بن أحمد، على الشياع بالتساوي بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد بن اجلياللي 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد بن اجلياللي 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة هشتوكة، دوار أوالد احلاج 

ايت برمي.

مساحته : 85 آ 54 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد القادر بن حمان و ورثة صدقان أحمد.

شرقا : الطريق الوطنية رقم 1 من اجلديدة الى البيضاء. 

جنوبا : ورثة عبد القادر بن قاسم. 

غربا : رسم عقاري عدد 779/ز.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 رجب 1438 موافق)12/04/2017(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 شعبان 1438 موافق)29/04/2017(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 شعبان 1437 موافق)25/05/2016(.

 1441 الثانية  جمادى   02 في  مؤرخ  عدلي  ملحق  رسم   -  4

موافق)28/01/2020(.

 1431 الثاني  ربيع   07 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  5

موافق)25/03/2010(.

على   2020 ماي   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133303 - 08

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020 

طالب التحفيظ : بوشعيب عمار بن ابراهيم

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض النعناع

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البركة 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 53 آ 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 134991 - 08.

شرقا : رسم عقاري عدد 134991 - 08 و جدالن طاهر. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 130210 - 08. 

غربا : رسم عقاري عدد 115538 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 صفر 1440 موافق)26/10/2018(.

 1441 األولى  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

موافق)31/12/2019(.

على   2020 ماي   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133304 - 08

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020 

طالب التحفيظ : بوشعيب عمار بن ابراهيم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الرويز 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض اخلير 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 34 آ و 36 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 143330 - 08.

شرقا : رسم عقاري عدد 130210 - 08. 

جنوبا : فاطنة بنت محمد و رسم عقاري عدد 143330 - 08. 

غربا : رسم عقاري عدد 143330 - 08.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك:

موافق   1441 االولى  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

.)31/12/2019(

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 صفر 1441 موافق)07/10/2019(.

على   2020 ماي   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 133305 - 08

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020 

طالب التحفيظ : فطيمة بنسي بنت ابراهيم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بير احليمر 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بنسي 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 34 آ و 61 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : طامو بنت حلسن. 

جنوبا : طامو بنت حلسن. 

غربا : مطلب حتفيظ عدد 105341 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

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

.)06/08/2018(
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2 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 08 صفر 1440 موافق)18/10/2018(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 صفر 1440 موافق)07/11/2018(.

على   2020 ماي   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 133306 - 08

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020 

طالب التحفيظ : يوسف بداوي بن رحال.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : كدية شمس 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كدية شمس 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية ، دوار أوالد بوعالم.

مساحته : 80 آ و 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بلفقيه سلموني.

شرقا : طريق معبدة في اجتاه وادي أم الربيع. 

جنوبا : مطلب عدد 106168 - 08. 

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك:

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 محرم 1441 موافق)13/09/2019(.

 - موافق)02   1440 القعدة  ذو   30 3 2

.)08/2019

على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 133307 - 08

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020 

طالب التحفيظ : عتيد مني بنت اسماعيل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الغابة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الغابة 

نوعه : أرض فالحية.

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

احميدة بن سعيد.

مساحته : 24 آ و 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رشيد جريد.

شرقا : حكيمة جريد. 

جنوبا : مصطفى جريد بن محمد. 

غربا : فاطمة جريد بنت عبد اهلل.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

 1441 الثانية  جمادى   05 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

موافق )31/01/2020(.

على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 133308 - 08

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020 

طالبا التحفيظ :

1 -مني عتيد بنت اسماعيل

2 -فتيحة جريد بنت عبد اهلل، مناصفة بينهما

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بحرية 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بحرية 

نوعه : أرض فالحية.

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

احميدة بن سعيد.

مساحته : 21 آ و 45 تقريبا.

حدوده : 

شماال : أحمد جريد بن محمد.

شرقا : مصطفى جريد بن محمد. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 118931 - 08. 

غربا : فاطمة جريد.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

 1441 الثانية  جمادى   05 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

موافق )31/01/2020(.

على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 133309 - 08

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020 

طالب التحفيظ : محمد الكحالوي بن بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بلدة الدار 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بلدة الدار 

نوعه : أرض فالحية.

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

مخلوف.

مساحته : 10 آ و 19 تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق اجلهوي رقم 320.

شرقا : جواد الكحالوي. 

جنوبا : فوزية الكحالوي. 
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غربا : رسم عقاري عدد 116688 - 08.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

 1436 الثاني  ربيع   29 في  مؤرخة  عدلية  ملكية  نسخة  امللك:  أصل 

موافق)19/02/2015(.

على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 133310 - 08

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف لكميح بن عبد اهلل.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد نخال 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد نخال 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 62 آ 13 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اليوسري زهرة و ورثة اليوسشري عبد السالم.

شرقا : اليوسري طامو و اليوسري الكبيرة. 

اليوسري  و  طامو  اليوسري  زهرة،  اليوسري  عمومي،  طريق   : جنوبا 

الكبيرة. 

غربا : ورثة اليوسري عيسى.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

موافق   1435 رجب   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

.)06/05/2014(

على   2020 ماي   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133311 - 08

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020 

طالب التحفيظ : فليل اسماعيل بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض املرس 1 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض املرس 1 

نوعه : أرض فالحية.

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

بن سعيد.

مساحته : 48 آ 11 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العربي بن مباركة و رسم عقاري عدد 113622 - 08.

شرقا : اخملتار فليل. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 105607 - 08. 

غربا : عبد القادر ولد احلداوي و رسم عقاري عدد 105607 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

موافق   1441 الثانية  جمادى   01 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

.)27/01/2020(

موافق   1441 الثانية  جمادى   01 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -  2

.)27/01/2020(

على   2020 ماي   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض اخلير اجلديدة"

مطلب عدد 95409 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 482 املؤرخة في 26/03/2008.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 15/01/2020، فإن مسطرة حتفيظ 

 ،08  -  95409 اجلديدة" موضوع مطلب عدد  اخلير  "أرض  املدعو  امللك 

االن  من  تتابع  الضحاك،  أوالد  دوار  اجلديدة،  دائرة  و  باقليم  الكائن 

فصاعدا في اسم السادة:

1 -بوشعيب الزاهر بن مبارك بنسبة 4125 من أصل 7348.

2 - رشيد الزاهر بن احمد بنسبة 586 من أصل 7348.

3 - مينة الزاهر بنت احمد بنسبة 293 من أصل 7348

4 - بشرى الزاهر بنت احمد بنسبة 293 من أصل 7348

5 -لبنى الزاهر بنت احمد بنسبة 293 من أصل 7348

6 - عبد الهادي الزاهر بن احمد بنسبة 586 من أصل 7348.

7 - محمد الزاهر بن احمد بنسبة 586 من أصل 7348.

8 - عبد اجمليد الزاهر بن احمد بنسبة 586 من أصل 7348.

 و ذلك بناء على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا:

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 محرم 1429 موافق)27/01/2008(.

 1440 القعدة  ذي   07 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  مع  اراثة  رسم   -  2

موافق)10/07/2019(.

3 -حكم ابتدائي عدد 55 بتاريخ 01/10/2015.

4 -قرار استئنافي عدد 147 مؤرخ في 26/05/2016.

5 -حكم ابتدائي عدد 92 مؤرخ في 19/04/2018.

6 -شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 08/06/2017.

7 -شهادتني بعدم الطعن باالستئناف مؤرختني في 18/12/2018.

8 -نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 78 مؤرخة في 01/10/2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك السويكت"

مطلب عدد 97236 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 557 املؤرخة في 02/09/2009.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 13/02/2020، فإن مسطرة حتفيظ 

 ،08  -  97236 عدد  مطلب  موضوع  السويكت"  "ملك  املدعو  امللك 

الكائن باجلديدة شارع جبران خليل جبران، تتابع من االن فصاعدا في 

اسم طالب التحفيظ األصليني السيدين كمال مزموطي بن محمد 
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و طامو باطن بنت احمد و ملساحة تبلغ 01 ارا و 69 سنتيارا بدال عن 

املساحة املصرح بها و هي 01 ارا 30 سنتيارا و ذلك بناء على العقود 

السابق ايداعها باملطلب و كذا:

 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 ربيع الثاني 1440 موافق)03/01/2019(.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض كدية احمارة"

مطلب عدد 100218 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 740 املؤرخة في 06/03/2013.

و خالصة اصالحية في اجلريدة الرسمية عدد 844 

املؤرخة في 04/03/2015.

مبقتضى مطلب اصالحي غيرمؤرخ ، فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو 

"أرض كدية احمارة" موضوع مطلب عدد 100218 - 08، الكائن باقليم 

اجلديدة، دائرة أزمور، شارع محمد اخلامس، تتابع من االن فصاعدا في 

اسم السيد: مصطفى شيبوب و من معه، و ذلك بناء على العقود 

السابق ايداعها باملطلب و كذا:

 1441 األولى  جمادى   20 في  مؤرخ  عدلي  شهود  تعويض  -رسم   

موافق)16/01/2020(.

منطقة ضم األراضي أوالد منصور

إعالن عن ايداع البيان و التصميم التجزيئيني 

املتعلق مبنطقة ضم األراضي املدعوة "أوالد منصور"

التجزيئيني  التصميم  و  البيان  إيداع  مت  أنه  العموم  علم  في  ليكن 

ملنطقة ضم األراضي املدعوة ب "أوالد منصور" جماعتي أوالد غامن و 

سيدي امحمد اخدمي، دائرة اجلديدة، إقليم اجلديدة، تطبيقا ملقتضيات 

الظهير الشريف عدد 1.62.105 املتعلق بشأن ضم األراضي الفالحية 

بعضها إلى بعض.

وفي وسع كل من يهمه األمر أن يطلع مجانا على هذه الالئحة و هذا 

التصميم في مركز السلطة احمللية.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

املعطي زديد    

محافظـة أكادير

مطلب رقم 43759 - 09

تاريخ اإليداع: 17 مارس 2020. 

طالبوا التحفيظ:

1 - جمال فنكور بن ابراهيم .

2 - فاطمة فنكور.

3 - جميلة فنكور .

4 - حسن فنكور .

5 - سمير فنكور.

6 - أمني فنكور .

7 - مليكة فنكور .

8 - فضمة أغزبور .

9 - ضميري زينب . 

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

نوعه : أرض عارية ؛

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

إداوتنان.

مساحته : 02 آر 77 سنتيار .

حدوده : 

شماال : ورثة سوتسان ؛ 

شرقا : ورثة بوكري ؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : اشنكيط .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2018 .

2 - ملحق عقد بيع عدلي مؤرخ في 03 أبريل 2019.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18/01/1991 .

4 - نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29/01/2016 .

5 - نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 26/08/2019.

6 - نسخة رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12/12/2018.

7 - نسخة رسم وكالة عرفي مؤرخ في 17/09/1991.

8 - شهادة اإلذن اإلداري مؤرخة في 24/06/2015 .

احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

                     محمد أغوش

 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51560 - 10

تاريخ اإليداع : 03 مارس 2020.

طالبو التحفيظ : السادة

1 - بنقاري فاحتة بنت بوعزة بنسبة 01/5

2 - بنقاري نورة بنت بوعزة بنسبة 01/5.

3 - بنقاري الزوهرة بنت بوعزة بنسبة 01/5

4 - بنقاري السعدية بنت بوعزة بنسبة 01/5

5 - بنقاري ناعمة بنت بوعزة بنسبة 01/5 

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

مشتمالته: أرض عارية 

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

دوار ايت املاجدي احلمرية. 

مساحته : 96 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة بنقاري بوعزى 

شرقا: عبد الرحيم بنقاري 

جنوبا : بنقاري حمادي 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 1977 ديسمبر   5 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   -  1

املوافق لـ23 ذو احلجة 1397 .

2 - نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 5 ماي 2010 املوافق 

لـ20 جمادى األولى 1431 

بتاريخ 10 ديسمبر 2010  بيع  - نسخة من رسم عدلي موضوعه   3

املوافق لـ4 محرم 1432 

 2011 نونبر   3 بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   -  4

املوافق لـ6 ذو احلجة 1432 

5 - نسخة من رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 15فبراير 

2012 املوافق لـ22 ربيع األول 1433

6 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء في 27 فبراير 2012 

يناير 2013   8 بتاريخ  - نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة   7

املوافق لـ25 صفر 1434 . 

 11 الساعة  على   2020 ماي   8 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51561 - 10

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد صبير عبد الرحيم بن عباس. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اللة راضية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اللة راضية". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

اخلامسة. 

مساحته : 77 آ 48 س تقريبا. 

حدوده

شماال: مطلب التحفيظ رقم 25000 / 10 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: ورثة طافسي املعطي 

غربا: مطلب عدد 25000 - 10

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 7 أغسطس 2006 املوافق لـ22 

رجب 1427

2 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء 20فبراير 2010 

3 - شهادة إدارية عدد 19 بتاريخ 20 يوليوز 2016

4 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 20يوليوز 2016 املوافق لـ15 

شوال 1437 

5 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11أغسطس 2016 املوافق لـ7 

ذو القعدة 1437

6 - حكم ابتدائي بتاريخ 30 نوفمبر 2016 

لـ19  املوافق  بتاريخ 19ديسمبر 2016  بيع  - رسم عدلي موضوعه   7

ربيع األول 1438

لـ16  املوافق   2020 11فبراير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  8

جمادى اآلخرة 1441 . 

 09 الساعة  على   2020 12ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51562 - 10

تاريخ اإليداع :6 مارس 2020.

طالب التحفيظ : ا لسيد املصطفى القيادي بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "فهد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"فهد". 

مشتمالته: أرض بها متجر بالسفلي وطابقني . 

موقعه : مدبنة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد عطو. 

مساحته :86 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : ا منة بنت موسى و رابحة بنت موسى 

غربا: ورثة الصحراوي بن حمو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 31ديسمبر 2012 

املوافق لـ17 صفر 1434

لـ7  املوافق  بتاريخ 4 أغسطس 2014  بيع  - رسم عدلي موضوعه   2

شوال 1435 

لـ7  املوافق  بتاريخ 4 أغسطس 2014  بيع  - رسم عدلي موضوعه   3

شوال 1435 

4 - شهادة إدارية 442 بتاريخ 5 أغسطس 2014 . 

 11 الساعة  على   2020 12ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.
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مطلب رقم 51563 - 10

تاريخ اإليداع : 9 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عثماني عاشور بن باسو. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك الربح 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك الربح 1". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو تكانت. 

مساحته : 01 هـ 14 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل ،

شرقا: اختي احلسني ،

جنوبا : اختي احلسني و زايد ابوهو ،

غربا: اختي احلسني ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 5 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  1

أغسطس 2010 املوافق لـ23 شعبان 1431

2 - لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 5 أغسطس 2010 املوافق 

لـ23 شعبان 1431

3 - صورة طبق األصل وكالة موضوعه وكالة مصححة االمضاء في 

20 يناير 2005

4 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 أكتوبر 2019 املوافق لـ10 صفر 

 . 1441

 09 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51564 - 10

تاريخ اإليداع : 9 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عاشور عثماني بن باسو

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك الربح 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك الربح 2". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو تكانت. 

مساحته : 42 آ 15 س تقريبا. 

حدوده

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل .

شرقا: ايت حمي 

جنوبا: زايد ابوهو 

غربا: اختي احلسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق   2010 أغسطس   5 بتاريخ  - رسم عدلي موضوعه قسمة   1

لـ23 شعبان 1431 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 أكتوبر 2019 املوافق لـ10 صفر 

 . 1441

3 - وكالة عرفية مصححة االمضاء في 11 مايو 2010

 10 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51565 - 10

تاريخ اإليداع :9 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عثماني سعيد بن باسو. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك الربح 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك الربح 3". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو بيويردن تكانت. 

مساحته: 55 آ 68 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة علي اختي ،

شرقا: موحى اسعيد اختي ،

جنوبا: احلاج بناصر اباسو ،

غربا: يطو وبكر وباسو ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 مارس 1979 املوافق لـ20 ربيع 

الثاني 1399 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23يناير 2020 املوافق لـ27 جمادى 

األولى 1441 . 

 11 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51566 - 10 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عثماني سعيد بن باسو

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك الربح 4".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك الربح 4". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو بيويردن تكانت. 
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مساحته : 41 آ 32 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اختي حلسن ،

شرقا: موحى اسعيد احجو 

جنوبا : اختي حلسن ،

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك 

املوافق   2010 أغسطس   5 بتاريخ  - رسم عدلي موضوعه قسمة   1

لـ23 شعبان 1431

املوافق   2010 أغسطس   5 بتاريخ  - رسم عدلي موضوعه قسمة   2

لـ23 شعبان 1431 . 

 12 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51567 - 10

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عثماني سعيد بن باسو. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك الربح 5".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك الربح 5". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو ببويردن تكانت. 

مساحته : 71 آ 87 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ا وختي حلسن ،

شرقا: اوختي احلسني ،

جنوبا: ختي محمد ،

غربا: اجمللس اجلماعي بدير القصيبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 5 أغسطس 2010 املوافق 

لـ23 شعبان 1431

2 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 5 أغسطس 2010 املوافق 

لـ23 شعبان 1431 . 

 13 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51568 - 10

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالبي التحفيظ :

السيد سليم املهف بن اجلياللي بنسبة 01/2

السيد املطاوي ملياء بنت عبد اهلل بنسبة 01/2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اخلير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اخلير". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نيسلي 

احملل املدعو ازغارفال. 

مساحته : 4 هـ 63 آ 52 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 40882 / 10 و علي ابايا و احساين اعزوز 

شرقا: الرسم العقاري رقم 74004 / 10 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 74004 / 10 

غربا: علي واخلوف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ20  املوافق   2016 25يوليوز  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

شوال 1437

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11مارس 2019 املوافق لـ4 رجب 

 1440

27نونبر  بتاريخ  متروك  تبوت  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   -  3

1995 املوافق لـ4 رجب 1416

4 - نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 21ماي 1997 املوافق 

لـ14 محرم 1418 

6 - شهادة إدارية عدد 35 بتاريخ 9 سبتمبر 2019 . 

 10 الساعة  على   2020 12ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51569 - 10

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - السيد محمد خوجعمان بنسبة 01/2

2 السيدة سعاد دردر بنسبة 01/2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "خوجعمان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "خوجعمان". 

مشتمالته : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " جتزئة اجلود. 

مساحته: 88 س تقريبا. 

حدوده

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل .

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل .

جنوبا: الرسم العقاري رقم 51433 / 10 
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غربا: الرسم العقاري رقم 41967 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك 

1 - عقد عرفي موضوعه بيع ثابت التاريخ في 7 مارس 2016 . 

 2019 نونبر  فاحت  بتاريخ   473 عدد  إدارية  موضوعه  إدارية  شهادة   -  2

 09 الساعة  على   2020 13ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51570 - 10

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد شكالح نور الدين بن عبد الفتاح. 

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك نور الدين". 

مشتمالته: أرض بها بناية مكونة من دكانيني بالسفلي و طابق اول 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو "لغديرة احلمراء". 

مساحته : 36 س تقريبا. 

حدوده

شماال: عبد الرحمان بوقتيب،

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: حسن امني بوقتيب

غربا: حسن امني بوقتيب

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28أغسطس 1984 املوافق لـ1 

ذو احلجة 1404 

21سبتمبر  وفريضةبتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2

2011 املوافق لـ23 شوال 1432 

بتاريخ  وفريضة  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  االصل  - صورة طبق   3

21سبتمبر 2011 املوافق لـ23 شوال 1423 

4 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 21سبتمبر 2011 املوافق لـ23 

شوال 1432 

5 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 نونبر 2018 املوافق لـ26 صفر 

 1440

5 - شهادة إدارية عدد 02 بتاريخ 28 فبراير 2020 . 

 13 الساعة  على   2020 11ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51571 - 10

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوزيدة نورالدين بن مولود 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بومداركو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بومداركو". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

احملل املدعو بومداكو احانو. 

مساحته : 05 هـ تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة سيدي احماد 

شرقا: رئيس مصلحة املياه و الغابات 

جنوبا: رئيس مصلحة املياه و الغابات 

غربا: مهاوش عطى نائب عن ورثة مهاوش عبد الرحمان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 5 مارس2012 

لـ25  املوافق   2012 17يونيو  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

رجب1433 

3 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 17يونيو 2012 املوافق لـ25 

رجب 1433 

4 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19يونيو 2012 املوافق لـ27 رجب 

1433

5 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 18ديسمبر 2012 املوافق لـ4 

صفر 1434

6 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 18ديسمبر 2012 املوافق لـ4 

صفر 1434 

7 - شهادة إدارية عدد 02 بتاريخ 29يناير 2020 . 

 10 الساعة  على   2020 13ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51572 - 10

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد نوفل عشى بن صالح 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "جاد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "جاد". 

مشتمالته: أرض عارية محاطة بسور . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو قيرو فرياطة .

مساحته : 01 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: وعلي املهدي ،

شرقا: اجمللس اجلماعي بتاكزيرت ،

جنوبا: اجمللس اجلماعي تاكزيرت ،

غربا: وعلي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك 

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه لفيف متروك بتاريخ 29مارس 2019 

املوافق لـ28 رجب 1440

لـ10  املوافق   2019 16ابريل  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

شعبان 1440

 2019 16ابريل  بتاريخ  صدقة  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   -  3

املوافق لـ10 شعبان 1440 

4 - شهادة إدارية عدد 22 بتاريخ 9 سبتمبر 2019 . 

 09 الساعة  على   2020 14ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51573 - 10

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد ياسني بن اخلف. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "تطاوين ياسني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تطاوين ياسني". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو تطاوين فرياطة 

مساحته : 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: بخداش مصطفى ،

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا : اخويا محمد بن خلو ،

غربا: باخداش مصطفى ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ18  املوافق   1991 ابريل   4 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

رمضان1411 

2 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 17أكتوبر 1997 املوافق لـ4 

جمادى اآلخرة 1418 . 

 11 الساعة  على   2020 14ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51574 - 10

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد مكاوي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "هشام".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "هشام". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: الرسم العقاري رقم 69427 / 10 و كبيشي الزهرة 

جنوبا: دامية بنت محمد و الرسم العقاري رقم 76361 / 10 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

21أغسطس  بتاريخ  مبادلة  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   -  1

1999 املوافق لـ9 جمادى األولى 1420 

لـ12  املوافق   2011 17يناير  بتاريخ  إشهاد  رسم عدلي موضوعه   -  2

صفر 1432. 

 10 الساعة  على   2020 15ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51575 - 10

تاريخ اإليداع : 12 مارس .2020

طالب التحفيظ : السيد بامو ابراهيم بن يحيا . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بامو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بامو". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي ،طابقني وسطح . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دوار جغو. 

مساحته : 53 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: عائشة احلمدي 

جنوبا: حسن تالت 

غربا: ورثة حادة احلمدي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - صورة طبق األصل رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 مارس 2003 

املوافق لـ4 محرم 1424 

لـ9  املوافق  20فبراير 2013  بتاريخ  - رسم عدلي موضوعه قسمة   2

ربيع الثاني 1434 . 

 09 الساعة  على   2020 15ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51576 - 10

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد علي اوحى بن باسو

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

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

سمكت احملل املدعو مزارع سمكت بوتزمورت. 

مساحته : 03 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 39011 / 10 ،

شرقا: حسني محمد 

جنوبا: ورثة ايت اقدور بن احلسني ،

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء في11أكتوبر 2006

2 - شهادة إدارية عدد 557 بتاريخ 6 ديسمبر 2006 

3 - - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 11ديسمبر 2006 

املوافق لـ19 ذو القعدة 1427 . 

 12 الساعة  على   2020 13ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51577 - 10 

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر اوقاف بني مالل وازيالل. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة مسجد عرصة الباشا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بقعة مسجد عرصة 

الباشا". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو املدينة القدمية. 

مساحته: 02 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: فوزي مسفيوي و كريستان كوكس 

شرقا: كريستان كوكس و فوزي مسفيوي . 

جنوبا: فوزي مسفيوي . و كريستان كوكس 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : شهادة إدارية عدد 634 بتاريخ 12 فبراير 2020

 09 الساعة  على   2020 18ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51578 - 10

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر اوقاف بني مالل وازيالل. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة الرميلة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بقعة الرميلة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو الرميلة. 

مساحته: 03 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: طالب التحفيظ

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: شريفي التسليتي 

غربا: ياسيني سعيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : شهادة إدارية عدد 633 بتاريخ 12 فبراير 2020

 10 الساعة  على   2020 18ماي  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة

مطلب رقم 51579 - 10

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد دحوي سعيد ابن العربي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "فدان السدرة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "فدان السدرة". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

كطاية احملل املدعو فدان السدرة. 

مساحته : 01 هـ 36 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: ايت بنعباس 

غربا: موحى بن عالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ2  املوافق   2007 15سبتمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

رمضان 1428

2 - شهادة إدارية 01 بتاريخ 4 مارس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19ماي 2020 على الساعة09 و30 

دقيقة. 

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " رقية" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 45348 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 456 

املـؤرخة في 26يونيو 2013

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 9 مارس 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   10  -  45348 التحفيظ  مطلب  موضوع  رقية"  املدعو"  امللك 

تتابع مسطرة حتفيظه  أوالد حمدان"  املدعو "  مبدينة بني مالل احملل 

من االن فصاعدا في اسم :

1 - السيد عبد اهلل العرباوي بن صالح بنسبة 01/2
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2 - السيد عبد احلفيظ براس بن صالح بنسبة 01/2

وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 01 آ 15 س عوضا 

عن املساحة املصرح بها اثناء يداع مطلب التحفيظ ودلك بناء على 

على نفس الرسوم املودعة سالفا وكدا:

 - عقد موثق مؤرخ في 26 يونيو 2013

 - شهادة إدارية عدد 357 بتاريخ 4 يوليو 2013 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

    الشرقي الشوبي

 

محافظة الناظور

مطلب رقم 43695 - 11

تاريخ اإليداع: 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: علي مزليل بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مزليل ".

نوعه: أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني بويفرور ، احملل املدعو دوار افرا .

مساحته: 22 آر 83 س

حدوده:

شرقا: الطريق.

شرقا: بلهادي

جنوبا: الطريق.

غربا: السرغيني عمر.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك: رسم امللكية عدلي مؤرخ في 16/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 ماي 2020 على الساعة 

00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43696 - 11

تاريخ اإليداع: 09 مارس 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- علي اكعوش بن محمد

- مليكة اليعقوبي بنت محمد

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اليعقوبي ".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية عبارة عن سفلي. 

املدعو  احملل   ، اجلبل  سيدال  بني  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

العمورية حوز واد الدفلة .

مساحته: 02 آر 35 س.

حدوده:

شرقا: الرسم العقاري عدد 55326 - 11.

شرقا: عبد الرحمان بودور.

جنوبا: كرمي كروم و ميمون كروم.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/12/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/08/2007

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 02/09/1975.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 07/08/1975.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 ماي 2020 على الساعة 

00:11 صباحا.

مطلب رقم 43697 - 11

تاريخ اإليداع: 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد القادر الرايس بن حدو.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الرايس".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي اصبانا.

مساحته: 01 ار 55 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع .

شرقا: احلسني بوقرينعة.

جنوبا: حدوتي موح ومن معه.

غربا: حدوتي موح ومن معه.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02/07/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ماي 2002.

- رسم شراء عوض عدلي مؤرخ في 18/02/1993.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 ماي 2020 على الساعة 

00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43698 - 11

تاريخ اإليداع: 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: احلسن أزحاف بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " نور 1 ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو مزارع أوالد محند 

فطومة.

مساحته: 99 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع.

جنوبا: املالحي ميمون.

غربا: ادريس ازحاف.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 25/09/2017.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 14/08/2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 ماي 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43699 - 11

تاريخ اإليداع: 10 مارس 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- عبد الواحد بوعرورو بن عياد.

- لطيفة اخريف بنت عبد السالم.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " دار الرشاد وشروق ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته: 01 ار 44 س تقريبا.

حدوده:

شماال: اليحياوي سعيد و بنطاهر عبد الكرمي.

شرقا: عزيز الهواري.

جنوبا: عبد الغني القضاوي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 04/08/2006

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع و شراء عرفي 

مصحح االمضاء في 17/01/2006

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع و شراء عرفي 

مصحح االمضاء في 17 ماي 1990

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع و شراء عرفي 

مصحح االمضاء في 23/02/1982

معاوضةعرفي  لعقد  باملكتب  احملفوظة  للنسخة  مطابقة  صورة   -

مصحح االمضاء في 22/1/1982

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع و شراء عرفي 

مصحح االمضاء في 02/12/1981

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع و شراء عرفي 

مصحح االمضاء في 08/12/1976

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 11 ماي 2020 على الساعة 

13 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43700 - 11

تاريخ اإليداع: 10 مارس 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: حياة السغروشني بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " إناس".

نوعه: أرض عارية .

ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم.

مساحته: 03 ار 42 س تقريبا.

حدوده:

شماال: حليا فضيلة.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: حليا خديجة.

غربا: ورثة حليا محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12/10/2016.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 15/07/2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 11 ماي 2020 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43701 - 11

تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- حورية بنعمرو بنت شعيب.

- أمني احلجامي بن بناصر.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي. 
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موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار ، احملل املدعو كدية الديب.

مساحته: 11 ار 06 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: عزام احلجامي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 12/12/2019.

- نسخة عدلية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 13/06/2000.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 15/04/1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 11 ماي 2020 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43702 - 11

تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: مونية العسري بنت الطيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " العسري ".

نوعه: أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو ابوعرفاتن

مساحته: 01 ار 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: فايزة لعطياوي.

شرقا: محمد أيدمي.

جنوبا: فايزة لعطياوي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09/08/2017.

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد هبة عرفي مصحح 

االمضاء 24/04/2012

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 20/09/2011.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17/09/2010.

- صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 12/08/2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 11 ماي 2020 على الساعة 

30:11 صباحا.

مطلب رقم 43703 - 11

تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قيلول ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو الزاوية بقرية 

كبدانة أوالد احلاج.

مساحته: 83 س تقريبا.

حدوده:

شماال: اجرطي شهيب.

شرقا: اجرطي محمد.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 21/01/2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02/10/2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27/01/2011.

- عقد هبة عرفي مصحح االمضاء 15/09/2009

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21/07/1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 11 ماي 2020 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 43704 - 11

تاريخ اإليداع: 11 مارس 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- رانيا رمضاني بنت محمد

- منال رمضاني بنت محمد

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " رمضاني ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو لكرم خلال.

مساحته: 01 ار 13 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة اوشن.

جنوبا: عبد الرحمان بومدين.

غربا: يحيى قيلول.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 05/10/2018.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19 - 11/2013.
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- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16/09/2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 11 ماي 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43705 - 11

تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى احلدودي بن ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مصطفى احلدودي ".

نوعه: أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أركمان ، احملل املدعو انزاغ مبزارع أوالد 

تيخلفت حلضارة.

مساحته: 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عمرو حدو عمرو.

شرقا: طالب اعنان.

جنوبا: الطريق.

غربا: طالب اعنان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16/09/2019.

- نسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 31/10/2013.

- نسخة عدلية من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 12/04/2012.

- نسخة عدلية من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 05/12/2008.

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 03/12/2008.

- شهادة إدارية عدد 937 مؤرخة في 01/08/2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 12 ماي 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43706 - 11

تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: رشيد احلدودي بن ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " رشيد احلدودي".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد ميمون .

مساحته: 01 ار 40 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: ميبنة الناصري بومدين.

جنوبا: ملك الغير.

غربا: املرابط محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء 07/02/2006

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع وشراء عرفي 

مصحح االمضاء 30/09/2004

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 12 ماي 2020 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43707 - 11

تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ: شركة نوفاسيتي بواسطة ممثلها القانوني السيد 

عبد الرفيق عزوز بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عبد الرفيق 1".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض .

مساحته: 01 ار 25 س تقريبا.

حدوده:

شماال: لعسري فرح.

شرقا: الرسم العقاري عدد 43464 - 11.

جنوبا: بوسرو محمد.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- محضر ارساء بيع باملزاد العلني مؤرخ في 31/01/2017.

في  مؤرخ   2910 رقم  بالناظور  االبتدائية  احملكمة  عن  صادر  حكم   -

.07/12/2015

- نسخة عدلية لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 08/02/2011.

- نسخة عدلية لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 26/10/1993.

- شهادة إدارية عدد 4683 مؤرخة في 22 - 11/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 12 ماي 2020 على الساعة 

14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43708 - 11

تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: موسى القضاوي بن محند.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " القضاوي ".

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

مساحته: 73 س تقريبا.

حدوده:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: عالل قاسمي.

جنوبا: حدوشي ميمونت.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 26/04/2016.

- نسخة عدلية لرسم الشراء عدلي مؤرخ في 20/02/1989.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 12 ماي 2020 على الساعة 

13 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43709 - 11

تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: الطيب مركعي بن امحند.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مركعي ".

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

السكة  حي  املدعو  احملل   ، العروي  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

احلديدية .

مساحته: 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: ادريس مركعي.

جنوبا: خالد مركعي.

غربا: محمد احلمري.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 20/09/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18/06/2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 12 ماي 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43710 - 11

تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: احلسني بولبهامي بن امبارك.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بولبهامي ".

نوعه: أرض عارية.

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

مساحته: 28 ار 34 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ممر.

شرقا: ورثة اعزوزن.

جنوبا: ورثة شعيب شغنو.

غربا: ورثة ملعلم محند.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

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

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 - 11/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 13 ماي 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43711 - 11

تاريخ اإليداع: 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: ددوح العزوزي بن اشعيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

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

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

مساحته: 08 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة احلاج عبد القادر ميمون.

جنوبا: مصطفى العزوزي.

غربا: حماني متيمونت.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 21/09/2007.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 09/08/1994.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 13 ماي 2020 على الساعة 

11 :30 صباحا.

مطلب رقم 43712 - 11

تاريخ اإليداع: 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: عمر الفقدي بن سعيد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الفقدي ".

نوعه: أرض بورية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ايكسان ، احملل املدعو حتمانت بدوار 

بركانة .
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مساحته: 47 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد الزرادي و مسلك عمومي.

شرقا: ملك األوقاف.

جنوبا: بلوط مصطفى.

غربا: والقاضي اعماروش.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 28/10/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23/09/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14/01/2008.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 22 - 11/2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 13 ماي 2020 على الساعة 

13 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43713 - 11

تاريخ اإليداع: 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: عز الدين العزاوي بن نور الدين.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " العزاوي ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول في طور البناء .

عبد  حي  املدعو  احملل   ، انصار  بني  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

املومن زنقة اوسرد.

مساحته: 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: احمد بودواسر.

شرقا: عبد اهلل بودواسر.

جنوبا: الطريق.

غربا: محمد محمد بودواسر.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16/01/2020.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09/08/2008.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 31/08/2006.

- رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 15/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 13 ماي 2020 على الساعة 

10 :30 صباحا.

مطلب رقم 43714 - 11

تاريخ اإليداع: 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ السيد: جنيب شعابي بن احلسن.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض بورية.

عالل  شارع  املدعو  احملل   ، العروي  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

الفاسي.

مساحته: 02 ار 75 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد الرمضاني.

شرقا: الشارع.

جنوبا: الشارع.

غربا: عياد حلجاجي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم البيع عدلي مؤرخ في 19/02/2020.

- رسم القسمة عدلي مؤرخ في 25 ماي 2009.

- صورة طبق األصل لرسم الشراء عدلي مؤرخ في 06 ماي 2000.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 14 ماي 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

    البشير دحوتي

 

محافظة سطات

مطلب رقم 41062 - 15

تاريخ االيداع:12 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيدة أمينة الهاشمي بنت عبدالعزيز.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض العالمة2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض العالمة2"

نوعه:أرض فالحية.

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

اوالد عبو.

مساحته: 54 آ 15 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:محب االدريسي خدوج؛

شرقا: احلاج اجلياللي بن بوشعيب؛

جنوبا:نوال الهاشمي؛احلاج اجلياللي بن بوشعيب؛اوالد حادة بنت احمد؛

غربا:ممر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 20 ذوالقعدة 1439 موافق 02 اغسطس2018.

على   2020 ماي  املؤقت:13  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.
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مطلب رقم 41063 - 15

تاريخ االيداع:12 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيدة نوال الهاشمي بنت عبدالعزيز.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض العالمة03"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض العالمة03"

نوعه:أرض فالحية.

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

عبو.

مساحته: 54 آ 15 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:أمينة الهاشمي؛

شرقا: أوالد حادة بنت احمد؛

جنوبا:غزالن الهاشمي؛

غربا:ممر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 20 ذوالقعدة 1439 02 اغسطس2018.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:13 ماي 2020

على الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41064 - 15

تاريخ االيداع:13 مارس 2020.

طالب التحفيظ:السيد املعطي عشلي بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"السرارية ترس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"السرارية ترس"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة مشرع بن عبو؛دوار زواتة.

مساحته: 01 هـ 53 آ 47 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا: احلاجة عائشة شرفاوي؛

جنوبا:ورثة الريداني محمد؛

غربا:احلاجة فطومة شرفاوي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 06 شعبان 1427 موافق 31 اغسطس2006؛

رسم شراء مؤرخ في 23 جمادى الثانية 1441 موافق 18 فبراير2020؛

رسم شراء مؤرخ في 07 شعبان 1427 موافق 01 سبتمبر2006.

وكالة مؤرخة في 02 ديسمبر2019.

على   2020 ماي  املؤقت:14  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات

محمد الزرهوني      

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53101 - 18

تاريخ اإليداع:11 مارس 2020.

طالب التحفيظ :نورالدين مفتخر بن امحمد. 

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

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

نوعــه: ارض بها دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني.

موقعـه: مدينة حطان حي نوارة.

مساحته: 89س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مطلب التحفيظ 37730/18؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: حليمة بنت لعدول؛

غربـا:بوهدون.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق02   1433 الثانية  جمادى   10 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

مايو2012.

- نسخة عقد مخارجة عرفي مؤرخ في 11ابريل 1977.

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

الساعة:h 09 30 صباحا.

مطلب رقم 53102 - 18

تاريخ اإليداع:11 مارس 2020.

طالب التحفيظ : الكبير سريجة بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » احلرش وحمري«.

نوعــه: ارض فالحية بها أشجارالزيتون وبئر.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف دوار أوالد اعلي.

مساحته: 39 آر42 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ادرير اململوك؛

شرقـا: حريزي احلاج؛ 

جنوبـا: حريزي محمد؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 25 محرم 1441 موافق 25 سبتمبر2019.

- رسم شراء عدلي مؤخ في 15 شوال 1435 موافق 12 اغسطس2014.
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 1423 الثانية  جمادى   10 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  نسخة   -
موافق 19 اغسطس 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 مايو 2020 على 
الساعة:h 09 30 صباحا.

مطلب رقم 53103 - 18
تاريخ اإليداع: 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ :حسن عطاوي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » املرس«.
نوعــه: ارض فالحية بها سكن.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف دواراملشاهرة.
مساحته: 10آر45س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: عطاوي محمد ،الفيداح عائشة ؛

شرقـا: ورثة بندوزان أحمد؛ 
جنوبـا: عطاوي بوشعيب؛

غربـا: عطاوي بوشعيب ،فيداح عائشة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 صفر 1436 موافق10 ديسمبر2014.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 11 مايو 2020 على 

الساعة: 30h 11 صباحا.

مطلب رقم 53104 - 18
تاريخ اإليداع: 12مارس 2020.

طالبوا التحفيظ : السادة السيدات:
1(رمايلي عزالدين بن محمد بنسبة 14/88
2(رمايلي محمد بن محمد بنسبة 14/88
3(رمايلي الفائزة بنت محمد بنسبة 7/88

4(رمايلي املصطفى بن محمد بنسبة 14/88
5(رمايلي أحمد بن محمد بنسبة 14/88
6(رمايلي غريبة بنت محمد بنسبة 7/88

7(رمايلي خديجة بنت محمد بنسبة 7/88
8(احلدين منانة بنت املعطي بنسبة 11/88

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

نوعــه: ارض فالحية.
موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي دوارأوالد اصغير.

مساحته:84 آر45س تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: ورثة حاريس احلاج املعطي، سني احلاج محمد؛
شرقـا: مطلب التحفيظ 16575/18؛ 
جنوبـا: مطلب التحفيظ 16575/18؛

غربـا:موليد محمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
1427موافق11  ذوالقعدة   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

ديسمبر2006.

- رسم ا راثة عدلي مؤرخ في 19 محرم 1438 موافق 21 أكتوبر 2016.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 12 مايو 2020 على 

الساعة: 30h 09 صباحا.

مطلب رقم 53105 - 18
تاريخ اإليداع: 12 مارس2020.

طالب التحفيظ : صالح مودني بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » اخلزينة«.

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

موقعـه: دائرة أبي اجلعد، جماعة عني قيشر دوار آيت اجلياللي.
مساحته: 02هـ 40آر تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الطريق؛

شرقـا: منصور امحمد ،محمد لفقيه ؛ 
جنوبـا: ورثة املولودي بن أحمد ؛

غربـا: الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- نسخة رسم صدقة عدلي مؤرخ في 27 ربيع الثاني 1418 موافق 01 

سبتمبر 1997.
 14 موافق   1441 األولى  جمادى  في18  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

يناير2020.
يوم 12 مايو2020 على  املؤقت:  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة:h 09 30 صباحا.

مطلب رقم 53106 - 18
تاريخ اإليداع: 12 مارس2020.

طالب التحفيظ : عبد املولى دار غيسي بن اجلياللي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

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

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف دوار الفقراء.
مساحته:60 آر تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: شكيري زهرة؛

شرقـا: ورثة شكيري عبد القادر؛ 
جنوبـا: الطريق؛

غربـا: الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 24 موافق   1439 الثانية  جمادى   07 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

فبراير 2018..
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ربيع الثاني 1440 موافق 02 يناير2019.

يوم 13 مايو2020 على  املؤقت:  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة:h 09 30 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
بوسيف عبد الكرمي    
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محافظة أسـفي 

مطلب رقم 111295 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020. 

طالبة التحفيظ : نزهة اكرامي بنت الشافعي بن احلبيب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احمر حلرش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احمر حلرش " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة دار السي عيسى، دوار أوالد دحان 

مساحته : 04 هك 20 آر 55 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : أحمد الهياللي – واملعاشي- وأحمد التورسي 

شرقا : ورثة أحمد 

جنوبا : عمر عارف 

غربا : الرسم العقاري رقم 64499 - 23 - وادريس زينيا – وهنوك مبارك 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 2017 

- شهادة إدارية مؤرخة في 05 يوليو 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 أغسطس 2019 

على   2020 ماي   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111296 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 

2( أبو عبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينـة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12 

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

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

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 01 هك 37 آر 23 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد الرحيم ابن العياشي 

شرقا : ورثة البوسوني 

جنوبا : أحمد بن العياشي 

غربا : ورثة حميد ملقدم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 أغسطس 2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28 أغسطس 2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23 مارس2017 

على   2020 ماي   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 111297 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عـبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 

2( أبو عـبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عـبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عـبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينـة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12 

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

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

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 29 آر 52 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة البوسوني 

شرقا : ورثة البوسوني 

جنوبا : فاطنة بنت مبارك 

غربا : الغالمي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 أغسطس 2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28 أغسطس 2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23 مارس2017 

على   2020 ماي   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال. 
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مطلب رقم 111298 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عـبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 

2( أبو عـبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عـبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عـبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينـة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض البير 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض البير 1 " 

نوعـه : أرض فالحية تخترقها شعبة 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 74 آر 48 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ولد املكي 

شرقا : بن العياشي احمد 

جنوبا : الطريق 

غربا : بن العياشي حليمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 أغسطس 2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28 أغسطس 2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23 مارس2017 

على   2020 ماي   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال . 

مطلب رقم 111299 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عـبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 

2( أبو عـبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عـبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عـبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينـة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد احرش املودن" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احرش املودن " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 21 آر 97 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد احلليم ابن عبد القادر 

شرقا : محمد امليدح 

جنوبا : احلافظ ابن الشريف 

غربا : عبد احلليم ابن عبد القادر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 أغسطس 2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28 أغسطس 2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23 مارس2017 

على   2020 ماي   07 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 111300 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عـبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 

2( أبو عـبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عـبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عـبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينـة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد فوق اجلبوب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد فوق اجلبوب " 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي منخفض التردد وعمود كهربائي 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 14 آر 74 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة احمد ا بن فضول 

شرقا : ورثة بوشعيب بن فضول 

جنوبا : احمد بن العياشي 

غربا : الطريق 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 أغسطس 2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28 أغسطس 2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23 مارس2017 

على   2020 ماي   07 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا . 

مطلب رقم 111301 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عـبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 

2( أبو عـبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عـبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عـبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينـة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12 

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

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

نوعـه : أرض فالحية تخترقها شعبة 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 87 آر 41 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة املامون ا بن حمو 

شرقا : حليمة بنت العياشي 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 أغسطس 2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28 أغسطس 2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23 مارس2017 

على   2020 ماي   07 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال . 

مطلب رقم 111302 - 23 

تاريخ اإليداع : 06 مارس 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( أبو عـبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير بنسبة 02/12 

2( أبو عـبد اهلل محمد احلبيب ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

3( أبو عـبد اهلل عبد احلليم ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

4( أبو عـبد اهلل عبد الرحمان ابن عبد الكبير بنسبة 02/12

5( أبو عـبد اهلل مينـة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

6( أبو عـبد اهلل ثورية بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

7( أبو عـبد اهلل فاطمة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12

8( أبو عـبد اهلل عائشة بنت عبد الكبير بنسبة 01/12 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد السديرة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد السديرة " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار أوالد اصويلي 

مساحته : 53 آر 11 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد الرحيم ابن العياشي 

شرقا : ورثة اوالد فضول 

جنوبا : عبد الرحيم ابن العياشي 

غربا : ورثة لهنا 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 مارس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 أغسطس 2019 

- ملحق عقد )اصالح احلالة املدنية( مؤرخ في 28 أغسطس 2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23 مارس2017 

على   2020 ماي   07 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال .

مطلب رقم 111303 - 23 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020 

طالب التحفيظ : الدكالي أحمد ابن محمد بن عبد اهلل 

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

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

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار الصوالت 

مساحته : 57 آر 79 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الدكالي عز الدين 
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شرقا : الطريق 

جنوبا : الهواري ابراهيم بن ادريس – والهواري ابراهيم بن محمد - وبن 

املامون احمد 

غربا : الهواري احمد بن املامون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 28 يناير 2020 

على   2020 ماي   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 111304 - 23 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020 

طالب التحفيظ : الدكالي أحمد ابن محمد بن عبد اهلل 

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

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

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار الصوالت 

مساحته : 61 آر 96 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الهواري ابراهيم بن ادريس – والدكالي ابراهيم بن محمد 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الدكالي عز الدين بن محمد 

غربا : بن عبد اهلل حفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 28 يناير 2020 

على   2020 ماي   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 111305 - 23 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020 

طالب التحفيظ : الدكالي أحمد ابن محمد بن عبد اهلل 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد هنية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد هنية " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار الصوالت 

مساحته : 54 آر 76 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد السالم ابن اعمارة- وبن عبد السالم مبارك- والتوبة محمد 

شرقا : ورثة سعيد بن محمد منهم الهوري حسن 

جنوبا : بن ادريس محمد 

غربا : املكاز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 28 يناير 2020 

على   2020 ماي   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111306 - 23 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020 

طالب التحفيظ : الدكالي أحمد ابن محمد بن عبد اهلل 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الكركور" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الكركور " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار الصوالت 

مساحته : 31 آر 23 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الدكالي املصطفى 

شرقا : ورثة الرباطي عبد الكبير منهم ميلود 

جنوبا : الهواري مبارك – والهواري عبد السالم – والدكالي املصطفى 

غربا : بن احلمودي حميد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 28 يناير 2020 

على   2020 ماي   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال .

مطلب رقم 111307 - 23 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020 

طالب التحفيظ : الشيخ عبد السالم ابن أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد حلويطات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد حلويطات " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة اوالد سلمان ، قيادة خط ازكان ، دوار 

اوالد بن رقية 
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مساحته : 31 آر 67 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : بن زهرة عمر 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 54197 - 23 

جنوبا : الطريق 

غربا : الرسم العقاري رقم 10849 - 23 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- نسخة من رسم عدلي مؤرخ في 30 يناير 2012 

- نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 أغسطس 2013 

- نسخة من رسم شراء مؤرخ في 19 يونيو 2015 

- نظير شهادة ادارية مؤرخة في 20 مارس2018 

على   2020 ماي   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111308 - 23 

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020 

طالب التحفيظ : الدكالي أحمد ابن محمد بن عبد اهلل 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد السكنى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد السكنى " 

نوعـه : أرض فالحية بها سكنى تتكون من سفلي وطابق أول بهوائها 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار الصوالت 

مساحته : 11 آر 32 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : توبة محمد 

جنوبا : الدكالي مصطفى 

غربا : الدكالي مصطفى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 28 يناير 2020 

على   2020 ماي   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111309 - 23 

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020 

طالب التحفيظ : الدكالي أحمد ابن محمد بن عبد اهلل 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الغالي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الغالي " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار الصوالت 

مساحته : 46 آر 29 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الدكالي ابراهيم 

جنوبا : ورثة عمران ابن اخملتار منهم الطيبي 

غربا : الدكالي املصطفى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 28 يناير 2020 

على   2020 ماي   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا .

مطلب رقم 111310 - 23 

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020 

طالب التحفيظ : بنزينون ميلود ابن مبارك بن التهامي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احفير القمح " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احفير القمح " 

نوعـه : أرض عارية بها بنايت مساحتها 39 متر 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة ملعاشات، قيادة الصويرية، دوار احلومر 

مساحته : 93 آر 09 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : فاطمة بودولة 

جنوبا : عبد القادر البيهي- وعبد الهادي البيهي 

غربا : مصطفى بودولة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2012 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يناير 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 مارس2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 أغسطس 2019

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 يناير 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 فبراير 2020 

على   2020 ماي   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 111311 - 23 

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020 

طالبة التحفيظ : مباركة حيمل بنت علي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد تعصبني " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد تعصبني " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اسفي ، حي سيدي بوزيد 

مساحته : 11 آر 76 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد الرحيم الغوداني 

شرقا : حائط 

جنوبا : عبد الرحيم الغوداني 

غربا : ورثة اوالد الشايف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 مارس2008 

- شهادة ادارية مؤرخة في 07 سبتمبر 2019 

على   2020 ماي   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي. 

شكيب حيمود.     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131167 - 24

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : شادية املرابط بنت محمد 

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

نوعـه : أرض عارية 

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

مساحته : 02 اَر 20 س 

حدوده : 

شرقا : عبد اجمليد لكحل؛

شماال : طريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : حسن لكحل ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 146 صحيفة 334 

عدد 270 بتاريخ 28 فبراير 2020

رسم إثبات امللك عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 79 صحيفة 408 

عدد 293 بتاريخ 11 ديسمبر 2017

عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 06 مارس 2020

شهادة إدارية مؤرخة في 10 مارس 2020

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

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131168 - 24

تاريخ اإليداع : 13 : مارس 2020.

طالب : التحفيظ : اعراب عبد العزيز بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أعراب".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : عمالة احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو "رعرامت

مساحته : 01ار 62 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : بوحالله احمد ؛

شماال : جمال العالوي ؛ 

جنوبا : مصطفى العالوي؛

غربا : الطريق

احلقوق : العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 52 صحيفة 486 

عدد389 بتاريخ 02 أغسطس 2004

مصحح  أصلها  عرفي  وكالة  لعقد  األصل  طبق  شمسية  صورة 

اإلمضاء بتاريخ 17 أبريل 2019

شهادة إدارية عدد 71/ 2019 مؤرخة : في 18 أبريل 2019

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131169 - 24

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر بنسعمر بن محمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رجاء ".

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة ترجيست، احملل املدعو : " تال يحيى "

مساحته : 02 اَر 17 س 
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حدوده : 

شرقا : العربي الزراد؛

شماال : العربي الزراد و ورثة باعا ؛

جنوبا : فاطمة بوتيتاح وورثة املفموم؛

غربا : الرسم العقاري عدد 21247 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 16 صحيفة 368 

عدد 268 بتاريخ 03 مارس 2020. (توثيق احلسيمة)

شهادة إدارية مؤرخة في 09 مارس 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131170 - 24

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ : محمد املرابط بن عبد احلميد 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرابط ".

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ازمورن، احملل املدعو 

: " دوار ادسوليا"

مساحته : 02 اَر 80 س

حدوده : 

شرقا : طريق؛

شماال : محمد البستريوي والرسم العقاري عدد 19784 - 24 ؛

جنوبا : عائشة البستريوي ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 144 صحيفة 429 

عدد 327 بتاريخ 14 اكتوبر 2019. (توثيق احلسيمة)

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 139 

عدد 125 بتاريخ 29 مارس 2019. (توثيق احلسيمة)

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 90-25 مؤرخة في 13 مارس 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131171 - 24

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ : سفيان البركاني بن عبد السالم 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يوسف".

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة اجدير، احملل املدعو 

: " حي اوشانن"

مساحته : 03 اَر 34 س

حدوده : 

شرقا : طريق؛

شماال : الطريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 24458 ؛

غربا : مقطع الريح ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 133 صحيفة 135 

عدد 108 بتاريخ 02 مارس 2018. (توثيق احلسيمة)

رسم تسليم بدون مقابل عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 133 

صحيفة 34 عدد 22 بتاريخ 02 فبراير 2018. (توثيق احلسيمة)

شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131172 - 24

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر بن حسن املرابط 

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

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني

موقعه : عمالة احلسيمة، جماعة احلسيمة، احملل املدعو : شارع مدغشقر

مساحته : 77 س

حدوده : 

شرقا : رسم عقاري عدد 2180 - 24؛

شماال : شارع مدغشقر؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 14473 - 24 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 6147 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 93 صحيفة 449 

عدد 451 بتاريخ 14 اكتوبر 2019. (توثيق احلسيمة)

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 90-25 مؤرخة في 09 مارس 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة 00 : 12 صباحا.

مطلب رقم 131173 - 24

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020.

طالبتا التحفيظ :

حكيمة بوعيش بنت عمرو

نعيمة بوعيش بنت عمرو مناصفة بينهما
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوعيش ".

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ازمورن، احملل املدعو 

: " امورا "

مساحته : 01 اَر 

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : فوزية التسولي ومحمد التسولي ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : رسم عقاري عدد 28487 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 145 صحيفة 206 

عدد 170 بتاريخ 19 نوفمبر 2019. (توثيق احلسيمة)

صورة مطابقة لألصل من رسم صدقة عدلي أصله مضمن بسجل 

20 اكتوبر  األمالك العقارية رقم 112 صحيفة 400 عدد 362 بتاريخ 

2015. (توثيق احلسيمة)

باقي  بسجل  مضمن  أصله  عدلي  ملكية  رسم  من  لألصل  مطابقة  صورة 

الوثائق رقم 67 صحيفة 001 عدد 001 بتاريخ 05 اغسطس 2015. (

توثيق احلسيمة)

التركات  أصله مضمن بسجل  إراثة عدلي  صورة مطابقة لألصل من رسم 

رقم 42 صحيفة 478 عدد 315 بتاريخ 29 يوليو 2015( توثيق احلسيمة)

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 90-25 مؤرخة في 06 فبراير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة. 

ادريس بوزيان.     

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10124 - 25

تاريخ االيداع : 12 مارس 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة بنتكوك فطيمة بنت العربي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي احمد الشريف ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي احمد الشريف".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو " املدنيني " 

مساحته : 03 هـ 35 آ 70 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 15885 - 25؛

شرقا : ورثة نصر اهلل الزاهية؛

جنوبا : الشجعي عائشة ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 15885 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 172 عدد 199 في 25 فبراير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 12 فبراير 2020؛

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10125 - 25

تاريخ االيداع : 12 مارس 2020 

طالبو التحفيظ السادة : 

جناة احليوات 

سعيدة احليوات 

نادية احليوات 

حنان احليوات 

بدون نسبة معينة وغير متساوين بالنسب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر الكبير ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر الكبير ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو "الرحاحلة" 

مساحته : 98 آ 36 س تقريبا . 

شماال : يامنة بنت اعبيدة ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 22280/س؛

اخلياطي  ،ورثة  الشعيبية  بنت  عائشة   ، العمومي  املسلك   : جنوبا 

مصطفى ولد رحمة ؛

غربا : مصطفى ولد رحمة، عائشة بنت الشعيبية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 141 عدد 183 في 29 مارس 2017؛

رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 169 عدد 15 في 22 أكتوبر 2019؛

رسم استدراك عدلي مضمن بكناش 119 عدد 22 في 22 يناير 2020؛

رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 172 عدد 67 في 16 يناير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 10 يناير 2017.

على   2020 ماي   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .

مطلب رقم 10126 - 25

تاريخ االيداع : 13 مارس 2020 

طالب التحفيظ : السيد العزعوزي عبد القادر بن القرشي.

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

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة 

احملل املدعو " اوالد اخليفة " 

مساحته : 02 هـ 19آ 70 س تقريبا . 

القطعة االولى مساحتها : 1 هـ 54 آ 20 س.

شماال : التهامي العزعزوي ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد العزعوزي ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 5936 - 25 ومطلب التحفيظ رقم : 6818 - 25 .

القطعة الثانية مساحتها : 65 آ 50 س

شماال : التهامي العزعوزي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 6818 - 25؛

جنوبا : محمد العزعوزي ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 138 عدد 185 في 16 مارس 2017؛

شهادة إدارية مؤرخة في 08 فبراير 2017؛

على   2020 ماي   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3797 - 26

تاريخ اإليداع : 12مارس 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - خدوج ميساوي بنت عبد النبي بنسبة 19/152

2 - موسى مودني بن بوشعيب بنسبة 14/152

3 - التهامي مودني بن بوشعيب بنسبة 14/152

4 - نورالدين مودني بن بوشعيب بنسبة 14/152

5 - فاطنة مودني بنت بوشعيب بنسبة 07/152

6 - نادية مودني بنت بوشعيب بنسبة 07/152

7 - أحمد مودني بن بوشعيب بنسبة 14/152

8 - عبد النبي مودني بن بوشعيب بنسبة 14/152

9 - عبد القادر مودني بن بوشعيب بنسبة 14/152

10 - حادة مودني بنت بوشعيب بنسبة 07/152

11 - رشيد مودني بن بوشعيب بنسبة 14/152

12 - خالد مودني بن بوشعيب بنسبة 14/152

بصفته طالبي التحفيظ على الشياع حسب النسب املبينة اعاله

االسم الذي يعرف به امللك : "أرض غاصب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض غاصب "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة الشالالت دوار اوالد سيدي عبد النبي

مساحته : 48 ار 84 سنتيار

حدوده : 

شماال : عائشة بنت النور

جنوبا : طريق عرضها 05 امتار

شرقا : ورثة عبد اهلل بن حلسن

غربا :  ورثة محمد بن حلسن

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

 74 االمالك  كناش   237 بعدد  عدلي مضمن  ملكية  رسم   -  1

بتاريخ 26 ديسمبر 2019

زناتة  قيادة  قائد  عن  صادرة  36/م.ش.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

بتاريخ 06 ديسمبر 2019

3 - تصريح بالشرف بتاريخ 13 يناير 2020

4 - وكالة بتاريخ 13 يناير 2020

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

الساعة 10 و 30د صباحا

مطلب رقم 3798 - 26

تاريخ اإليداع : 13مارس 2020

طالبة  بصفتها  بوشعيب  بنت  صابر  فتيحة   : التحفيظ  طالبة 

التحفيظ الوحيدة.

االسم الذي يعرف به امللك : "الرملية 01"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسمني "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

مساحته : 18 ار 50 سنتيار

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 56691/س - ارتفاق مرور عرضه 04 امتار

جنوبا : ورثة شامة بنت عبد الرحمان

شرقا : ورثة عبد اهلل بن عبد الرحمان

غربا :  ورثة عبد الرحمان بن عبد اهلل

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

 76 االمالك  كناش   77 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -  1

بتاريخ 18 فبراير 2014

القروية  الشؤون  ادارية عدد 431/م.ت.ق صادرة عن قسم  - شهادة   2

بعمالة احملمدية بتاريخ 21 أغسطس 2011

3 - رسم شراء عدلي عدد 63 حتت عدد 342 بتاريخ 28 يوليو 2017

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

الساعة 10 و 30د صباحا

مطلب رقم 3799 - 26

تاريخ اإليداع : 13مارس 2020

طالبة  بصفتها  بلحسن  بنت  شيخي  رحمة   : التحفيظ  طالبة 

التحفيظ الوحيدة

االسم الذي يعرف به امللك : "حمري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمري "

نوعه : ارض فالحية بها بناية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

مساحته : هكتارين و 05 ار 

حدوده : 

شماال : ورثة بلحاج احلداوي - املكي بن احلداوي

جنوبا : الطريق الثانوية 106 من البيضاء الى بن سليمان

شرقا : ورثة حجاج بن عبد اهلل - الضاوية بنت عبد اهلل

غربا :  مطلب التحفيظ 2628 - 25

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

بتاريخ  1 - رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 397 كناش االمالك 38 

26 أكتوبر 2001

القروية  الشؤون  قسم  عن  صادرة   65/2001 عدد  ادارية  شهادة   -  2

بعمالة بن سليمان بتاريخ 12 أكتوبر 2001

3 - صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلي عدد 373 ص 354 كناش 74 

بتاريخ 25 ديسمبر 2002

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

الساعة 11 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان.    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41402 - 27

تاريخ االيداع : 06مارس 2020

طالب التحفيظ : الودكي محمد بن احمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الودكي"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة و جماعة اجلموس ، املكان املدعو : حي السالم 

مساحته : 01 آر42 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة سالك محمد ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي (؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي (؛

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 196 مؤرخ في 22 يناير 2015 ؛ 

2 - رسم شراء عدلي عدد 499 مؤرخ في 15 يوليو 2010؛

3 - رسم شراء عدلي عدد49 مؤرخ في 20 يناير 2010؛ 

4 - عقد شراء عدلي عدد 06 مؤرخ في 10 يناير 2002 ؛ 

5 - شهادة ادارية عدد21 مؤرخة في23 فبراير 2020 .

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

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41403 - 27

تاريخ االيداع : 06 مارس 2020. 

طالب التحفيظ : صالح احلساني بن امحمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : احلساني"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي.

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : امالو اغرينب .

مساحته : 48 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلياللي سواقي ؛

شرقا : باعدي سواقي ؛

جنوبا : زينب اكنوز؛ 

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 102 مؤرخ في 13 ديسمبر 2013 .

: يوم 06 ماي2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة العاشرة و النصف.

مطلب رقم 41404 - 27

تاريخ االيداع : 06مارس 2020. 

طالب التحفيظ : عقاوي ابراهيم بن موحى . 

االسم الذي يعرف به امللك : عقاوي"

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو و سفلي وطابق علوي.
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موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : تيزي امليزان .

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : موحى اجلندي ؛

جنوبا : محمد امهاوش ؛

غربا : سواقي محمد ، سواقي احلاج .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي عدد2078 مؤرخ في 29 نوفمبر 2004 .

: يوم 06 ماي2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة احلادية عشر و النصف.

مطلب رقم 41405 - 27

تاريخ االيداع : 10مارس 2020. 

طالبة التحفيظ : لالعائشة امحمدي بورس بنت موالي ادريس . 

االسم الذي يعرف به امللك : " لال عائشة"

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي.

موقعه : اقليم ودائرة خنيفرة ، جماعة لهري املكان املدعو : دوار لهري .

مساحته : 01ار 66 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي (؛

شرقا : موالي بوعزة محراش ؛

جنوبا : موالي بوعزة محراش ؛

غربا : لالفاطمة محمدي بورس .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 87 مؤرخ في 26 مارس 2019 ؛

2 - شهادة ادارية عدد3 - 2020 بتاريخ 05 مارس 2020.

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

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41406 - 27

تاريخ االيداع : 11مارس 2020. 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( . 

االسم الذي يعرف به امللك "ثانوية تازيزاوت"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة وجماعة القباب احملل املدعو : مركز القباب .

مساحته : 85 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : رزيق خديجة ؛

شرقا : سي موح بن مدان ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 16666 - ك ، سي موح بن مدان ؛

غربا : ايت اوزين.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 48 مؤرخ في 11 ماي 1942 ؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 321 مؤرخ في 15 سبتمبر 1950 ؛

3 - نسخة من قرار مدير امالك الدولة مؤرخ في 28 يوليو 1952 ؛

4 - نسخة من كناش احملتويات امالك الدولة مؤرخ في 05 مارس 2020 ؛ 

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

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41407 - 27

تاريخ االيداع : 11 مارس 2020. 

طالب التحفيظ : بوعزة العزمي بن اليزيد. 

االسم الذي يعرف به امللك " تينوين سيدي اعمر"

نوعه : ارض فالحية.

املكان  الربيع  ام  جماعة   ، اجلموس  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : مزارع ايت احلاج .

مساحته : 01 هـ 77 ار59 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : البور محمد ؛

غربا : الطريق) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 182 مؤرخ في19 فبراير 2020.

على  12ماي2020  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41408 - 27

تاريخ االيداع : 12 مارس 2020. 

طالبة التحفيظ : فاطمة خيجي بنت موحى. 

االسم الذي يعرف به امللك : ملك خيجي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك خيجي"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو حي الفــــــتح 

مساحته : 42 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنزون عبد القادر ؛



2195 عدد 1108 - 30 رجب 1441 )25 مارس 2020(

شرقا : بنداغور مصطفى ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : امحزون موالي احمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد483 مؤرخ في 13 يونيو 2007 ؛ 

2 - شهادة ادارية عدد 87 بتاريخ 11 مارس2020 .

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

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41409 - 27

تاريخ االيداع : 12 مارس 2020. 

طالبة التحفيظ : فتيحة بنكجان بنت حمادي. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك فتيحة"

نوعه : ارض فالحية بجزء منها بناية ذات سفلي وطابق اول

احملل   ، احموالزياني  موحى  جماعة   ، خنيفرة  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت شارط .

مساحته : 03 ار60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي (؛ 

شرقا : بنكجان محمد ؛

جنوبا : الساقية ) ملك عمومي (؛

غربا : يباع محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد61 مؤرخ في 06 يوليو 2017 ؛

2 - نسخة من رسم مقاسمة 1926 مؤرخ في29 غسطس2020؛

3 - اصالح رسم شراء عدلي عدد 768مؤرخ في18 اغسطس2005 ؛ 

4 - رسم شراء عدلي 1836 مؤرخ في 30 اغسطس 1999 ؛ 

 - 6 1431 مؤرخ في06سبتمبر1999.  1 5

شهادة ادارية عدد 30 مؤرخة في 22 اغسطس 2019 . 

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

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41410 - 27

تاريخ االيداع : 16 مارس 2020. 

طالب التحفيظ : صاليح حمراوي بن موحى. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلرش"

نوعه : ارض فالحية

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

ايت يعقوب ايت اوداد.

مساحته : 02 هـ 38 ار41 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حمرواي فاطمة ،حمراوي مصطفى، حمراوي عائشة ؛

شرقا : الطريق ، الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ، موحى حمراوي ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد48 مؤرخ في 12 نوفمبر 2018 ؛ 

2 - نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 492 مؤرخ في10 سبتمبر2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41411 - 27

تاريخ االيداع : 17 مارس 2020. 

طالبة التحفيظ : مينة بوكيل بنت امحمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ميسان"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو حي اساكا زنقة 02 رقم 93 .

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد جمكيل؛

شرقا : حمادي محمد؛

جنوبا : حدان يامنة ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد71 مؤرخ في فاحت ديسمبر1991 ؛ 

2 - شهادة ادارية عدد 407 بتاريخ 17 ديسمبر 2019 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 ماي 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " شعبة القاضي " 

مطلب رقم 3462 - 27 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 619 املؤرخة في 10 نوفمبر 2010

فان  مارس2020   12 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى  مبقتضى 

رقم  املطلب  ذي   " القاضي  " شعبة  املسمى  امللك  مسطرة حتفيظ 

املكان   ، النسور  كهف  جماعة  خنيفرة،  باقليم  الكائن   27  -  3462

 : السيد  اسم  في  فصاعدا  االن  من  تتابع   ، القاضي  شعبة  املدعو 

عبدالسالم اقلوج وذلك زيادة على العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب 

التحفيظ وكذا : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 2760 مؤرخ في04 سبتمبر 1995؛
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2 - حكم ابتدائي عدد 17 بتاريخ 10 فبراير 2014 ؛

3 - قرار استئنافي عدد 2165 مؤرخ في 27 ماي 2015 ؛

4 - قرار اجمللس االعلى عدد 687 - 1 مؤرخ في 11 نوفمبر 2016 .

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " احلفرة " 

مطلب رقم 6322 - 27 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 4363 املؤرخة في 12 يونيو 1996 . 

فان  مارس2020   05 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى  مبقتضى 

مسطرة حتفيظ امللك املسمى " احلفرة " ذي املطلب رقم 6322 - 27 

، املكان املدعو ايت علي  الكائن باقليم خنيفرة ، جماعة سيدي ملني 

، تتابع من االن فصاعدا على الشياع في اسم السادة و السيدات : 

1 - بوقسيم محمد بن محمد ؛

2 - بوقسيم املصطفى بن محمد ؛ 

3 - بوقسيم رحمة بنت محمد ؛

4 - بوقسيم بوعزة بن محمد ؛

5 - بوقسيم فاطمة بنت محمد 

6 - بوقسيم الزوهرة بنت محمد ؛

7 - بوقسيم فاطنة بنت محمد ؛

8 - بوقسيم رابحة بنت محمد ؛

9 - برجاوي حفيظة ؛ 

10 - ملودة بورجي .

وذلك زيادة على العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 299 مؤرخ في22 فبراير 2002؛

2 - رسم استفسار عدلي مؤرخ في03 مارس 2002؛

3 - رسم اراثة عدلي عدد 299 مؤرخ في01 سبتمبر 1998؛

4 - حكم ابتدائي عدد 51 بتاريخ 09 ابريل 2010 ؛

5 - قرار استئنافي عدد 305 مؤرخ في 26 يناير 2012 ؛

6 - قرار اجمللس االعلى عدد 801/1 مؤرخ في 28 نوفمبر 2017 ؛

7 - شهادة ضبطية مؤرخة في 09 مايو 2018 ؛

8 - شهادة ضبطية مؤرخة في 03 اكتوبر 2018 .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

     رمرام وسيم

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50487 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  12  مارس 2020.

طالب التحفيـظ السـيد : احماد ايت احساين بن محمد.

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الدار

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : الدر

نـوع امللك : أرض بها بناية من طابق أرضي و طابقني علويني و قبو.

مـوقـعـه : مدينة زاكورة احملل الدعو : حي زاوية اجملدوب

مسـاحتـه : 01 ار30 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : اجملدوبي محمد .

شـرقـا : الطريق .

جـنـوبا : الطريق .

غـربـا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 يناير 2020 موافق ل 27 جماد األولى 1441؛ 

- شهادة إدارية مصادق عليها مؤرخة في 08 اغسطس 2019. 

تاريخ التحديد :  12  ماي 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقـم 50488 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  13 مارس 2020

طالبو التحفيـظ السـادة : 

أيت القاضي عبد اللطيف بن أحمد بنسبة1/3؛

أيت القاضي محمد بن أحمد بنسبة 1/3؛

أيت القاضي عبد العزيز بنسبة 1/3.

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : جنان البورة

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : جنان البورة

نـوع امللك : ارض عارية 

مـوقـعـه : مدينة زاكورة، احملل املدعو : تانسيطة النشاشدة

مسـاحتـه : 36 ار75 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الطريق؛

شـرقـا : ورثة لعليلي احلسني منهم لعليلي حسن؛

جـنـوبا : ورثة باري حدا القرطاوي منهم القرطاوي سليمان؛

و  و عدي حاجي  الصنهاجي  و عبد اهلل  القاضي  ورثة أحمد   : غـربـا 

الدحاني احلسني.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 دجنبر 2019 موافق ل 04 جماد األولى 1441؛

- شهادة إدارية خاصة بالتحفيظ مؤرخة في 28 فبراير 2020؛

- شهادة إدارية مصادق عليها مؤرخة في 16 أكتوبر 2019؛

- تصميم موقعي مؤرخ في 25 يناير 2019.

تاريخ التحديد : 12 ماي 2020 على الساعة : 12 : 00 زواال.
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مطلب رقـم 50489 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  13 مارس 2020

طالب التحفيـظ السـيد : حروش مرمي بنت عبد الرحمان.

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اسردى بتاجدة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك محمد.

نـوع امللك : أرض عارية

مـوقـعـه : مدينة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تاجدة

مسـاحتـه : 01 ار05 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الشعبة؛

شـرقـا : نور الدين املودن؛

جـنـوبا : الطريق؛

غـربـا : الزنقة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 مارس 2019 موافق ل 15 رجب الفرد 1440؛

- ملحق رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 أكتوبر 2019 موافق ل 12 صفر 

اخلير 1441؛

- نسخة مطابقة لألصل لرسم وكالة عدلية مؤرخة في 20 يوليو 2018 

موافق ل 06 ذي القعدة 1439؛

- نسخة من عقد صدقة عدلي مؤرخة في 20 يناير 1983 موافق ل 04 

ربيع الثاني 1403؛

- شهادة إدارية خاصة بالتحفيظ مؤرخة في 26 يونيو 2019؛

- وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 12 سبتمبر 2019.

تاريخ التحديد : 13 ماي 2020 على الساعة 09 : 30 : صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 35992 - 30

تاريخ اإليـداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد النبي بنهالل بن محمد بن اجلالني.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليا : " هبة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هبة".

نوعـه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم و مدينة سيدي قاسم، حي الشليحات الواد.

مساحته : 1 آر تقريبا . 

حدوده : 

شماال : مليكة بنزدودو ؛

جنوبا : مصطفى بنهالل ؛

شرقا : العربي الدوش ؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 1435 األولى  جمادى   08 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

10 مارس 2014 مضمن بعدد 85 صحيفة 89 سجل األمالك رقم 20 

بقسم التوثيق بسيدي قاسم.

على   2020 ماي   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

عبد اللطيف مريزيك    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146038 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اغارلن 03 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اغارلن 03 "،

نوعه : ارض فالحية ،

موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار اكني ديان " ،

مساحته : 06 آ 89 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 31-79767 ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 31-79767 ، 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31-79023 ، 

غربا : الرسم العقاري رقم 31-79023 ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/219 ،

على   2020 ماس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .
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مطلب رقم 31-146039 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اغارلن 04 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " اغارلن 04 "،

نوعه : ارض فالحية ،

موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار اكني ديان " ،

مساحته : 07 آ 49 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 31-79023 ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 31-79023 ، 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31-78716 ، 

غربا : الرسم العقاري رقم 31-79023 ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/218 ،

على   2020 ماس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146040 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اكر واعزيز 03 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " اكر واعزيز 03 "،

نوعه : ارض فالحية ،

موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار اكني ديان " ،

مساحته : 12 آ 20 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 31-79023 ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 31-79023 ، 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31-79023 ، 

غربا : الرسم العقاري رقم 31-76638 ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/220 ،

على   2020 ماس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146041 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اغوركن 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " اغوركن 02 "،

نوعه : ارض فالحية ،

موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار اكني ديان " ،

مساحته : 14 آ 99 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 31-79035 ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 78411-31 و 31-78409 ، 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31-78524 ، 

غربا : االحباس ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/216 ،

على   2020 ماس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146042 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اغوركن 01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " اغوركن 01 "،

نوعه : ارض فالحية ،

موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار اكني ديان " ،

مساحته : 01 هـ 10 آ 67 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 31-76654 ، 

شرقا : الرسم العقاري أرقام 79655-31 و 31-79657-31-79663 ، 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31-78418 ، 

غربا : الرسم العقاري رقم أرقام 31-79034-31-78522-31-79059 ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/215 ،

على   2020 ماس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146043 

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ازورو مودلوشت1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " ازورو مودلوشت 1"،

نوعه : ارض فالحية ،
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موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار اكني ديان " ،

مساحته : 29 آ 60 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 31-78541 ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم أرقام 79035-31 78353-31- و 31-78410 ، 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31-79763-31-88058 ، 

غربا : الرسم العقاري رقم أرقام 78890-31-78526-31 و31-76587 ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/217 ،

على   2020 ماس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146044 

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اغير مندير 01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " اغير مندير 01"،

نوعه : ارض فالحية ،

موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار اكني ديان " ،

مساحته : 07 آ 65 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 31-78895 ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 31-78895 ، 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 79020-31-79043-31 و 31-78895 ، 

غربا : الرسم العقاري رقم 31-79031 ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/212 ،

على   2020 ماس   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146045 

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " دار الشيخ 01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " دار الشيخ 01"،

نوعه : ارض عارية ،

موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار اكلي " ،

مساحته : 40 آ 56 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : الطريق ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/210 ،

على   2020 ماس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146046 

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " دار الشيخ 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " دار الشيخ 02"،

نوعه : ارض عارية ،

موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار اكلي " ،

مساحته : 04 هـ 17 آ 98 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : جمعية اكلي ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 79054-31 وشعبة ، 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : الرسم العقاري رقمأرقام 31-80368-31-79089-31-76318 -31

78395-31-79054 و 31-78399 ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/211 ،

على   2020 ماس   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146047 

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اكر واعزيز 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " اكر واعزيز 02"،

نوعه : ارض فالحية ،

موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو "دوار 

اكني ديان " ،

مساحته : 32 آ 28 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقمي 31-78417-31-78418 ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 31-79025 ، 
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 31-78527 ، 

غربا : الرسم العقاري رقم 31-78418 ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/214 ،

على   2020 ماس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146048 

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " دار الشيخ "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "دار الشيخ"

نوعه : ارض عارية ،

موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار اكلي " ،

مساحته : 35 آ 63 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : شعبة ، 

جنوبا : عبد ااهلل االديبي ، 

غربا : الطريق ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/209 ،

على   2020 ماس   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146049 

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

األوقاف  وزير  نيابة عن  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اغارلن 01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " اغارلن01"،

نوعه : ارض فالحية ،

موقعه : جماعة آيت وفقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار اكني ديان" ،

مساحته : 38 آ 98 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقمي 31-78400-31-76535 ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 31-76624 ، 

جنوبا : الرسم العقاري رقمي7966-31 و 31-76538 ، 

غربا : الرسم العقاري رقم 31-32362 ، 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/213 ،

على   2020 ماس   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146050 

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني كفاس بن مبارك ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " دو كرار متا نشانتي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " دو كرار " متا نشانتي "،

نوعه : ارض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار الزاوية " ،

مساحته : 32 آ 37 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ومطلب التحفيظ رقم 31-50781، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم31-13964 ، 

غربا : مطلب التحفيظ رقم31-13964 ، 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2020 ،

رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2020

رسم نسخة ملكية عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 ،

على   2020 ماس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146051 

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد اعمر بن احلاج ابراهيم، 

االسم الذي يعرف به امللك : " قلعة حلمامدة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " اعمر"،

نوعه : ارض عارية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو " مزارع املعدر الكبير" ،

مساحته : 34 آ 20 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : أحمد دليمي والسوكة ، 

غربا : الطريق ، 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 أكتوبر 2019،

على   2020 ماس   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146052 

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد أحمد بلوش بن احلسني ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " منزل خارج باب أكلو"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : " بلوش "،

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " خارج باب أكلو" ،

مساحته : 84 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : ادهموش و الرسم العقاري رقم 31-31179 ، 

شرقا : ابليل ، 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : الطريق ، 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2020 ،

على   2020 ماس   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146053 

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

مبارك أبو سهل ، 

فاطمة شانة بنت محمد ، 

حفيظة أبو سهل بنت محمد ،

احلسن أبو سهل بن محمد ،

مليكة أبو سهل بنت محمد ،

نعيمة أبو سهل بنت محمد ،

جميلة أبوسهل بنت محمد ،

ابراهيم أبوسهل بن محمد ،

خديجة هريبة بنت محمد ،

بحصة  بينهم  الشياع  على  البشير،  بن  أبوسهل  احلكيم  عبد 

أبنائه  من  واحد  لكل  و168/1152  شانة  فاطمة  للزوجة   172/1152

الذكور و84/1152 لكل واحدة من بناته و21/1152 لزوجة ابنه البشير 

ابو سهل املتوفى بعده األرملة خديجة هريبة و 119/1152 حلفيده عبد 

احلكيم ابو سهل ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " اسردين املشمش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أبوسهل "،

نوعه : ارض فالحية بها نبات الصبار،

موقعه : جماعة اصبويا قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني احملل 

املدعو " دوار بيجريفن " ،

مساحته : 04 هـ 08 آ 10 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : أحمد العسل ، 

شرقا : فاطمة ابو السهل ، 

جنوبا : الشعبة وباهية مبارك – بوعبيد – حلسن مبارك تيتو و احلسن 

اوحما احلسيني ، 

غربا : بوحريكة ، 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 أكتوبر 2017 ،

نسخة طبق االصل لرسم نسخة اراثة عدلي مؤرخ في 06 يونيو 1999 ،

نسخة طبق االصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2013 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 05 ماي 2009 ،

وكالة عرفية مؤرخة في 06 سبتمبر 2016 ،

صورة لنسخة موجزة من رسم الوالدة مؤرخة في11 ماي2011 ،

صورة لنسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 20 يونيو 2013،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 27 يونيو 2013،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 12 يوليو 2013،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 12 يوليو 2013،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 15 يوليو 2013،

على   2020 ماس   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146054

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1807 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1807 

قروي مدرسة ادوزونيض "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة سيدي بوعبدلي قيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت 

احملل املدعو"مدرسة ادوزونيض"،

مساحته : 04 آ 26 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 25 فبراير 2020.

على   2020 ماس   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31-146055

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،
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االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1805 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1805 

قروي مدرسة اخرازن "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيغمي دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

مدرسة اخرازن " ،

مساحته : 09 آ 64 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : شعبة ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 25 فبراير 2020.

على   2020 ماس   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 31-146056

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1806 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1806 

قروي مدرسة ادسعيد "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة سيدي بوعبدلي قيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت 

احملل املدعو " مدرسة ادسعيد " ،

مساحته : 08 آ 54 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 25 فبراير 2020.

على   2020 ماس   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146057

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1810 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1810 

قروي مدرسة ارجدالن "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة سيدي بوعبدلي قيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت 

احملل املدعو " مدرسة ارجدالن " ،

مساحته : 09 آ 87 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 25 فبراير 2020.

على   2020 ماي   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146058

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1808 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1808 

قروي مدرسة تيفرضني "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة سيدي بوعبدلي قيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت 

احملل املدعو" مدرسة تيفرضني " ،

مساحته : 06 آ 90 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 25 فبراير 2020.

على   2020 ماي   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .
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مطلب رقم 31-146059

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1809 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1809 

قروي مدرسة تابرباقت "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة سيدي بوعبدلي قيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت 

احملل املدعو" مدرسة تابرباقت " ،

مساحته : 14 آ 92 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 25 فبراير 2020.

على   2020 ماي   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146060

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020 .

طالبا التحفيظ :

السيد ابراهيم أمرير ،

السيدة فاطمة أمرير بنت ابراهبيم ،

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك " افود نتكيضا "

االسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك " أمرير"

نوعه : أرض عارية ،

دوار   " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  : جماعة  موقعه 

افود نتكضا " ،

مساحته : 01 آ 10 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ادمولود ، 

شرقا : احلسن اوريكي بعضا والطريق بعضا آخر ،

جنوبا : أحمد بن همو ،

غربا : ورثة جامع اومولود ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 16 يناير 2013 .

صورة لعقد شراء عرفي مؤرخ في 04 سبتمبر 2001 ،

نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 30 يناير 2013.

على   2020 ماي   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 31-146061

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن بهوش بن أحمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " املشرك "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بهوش "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو 

" دوار بوتكمارين " ،

مساحته : 23 هـ 21 آ 59 س تقريبا ،

حدوده : 

منهم  وادبوحشموض  حما  عثمان  منهم  بعضا  اغير  ايت   : شماال 

أحمد بوحشموض بعضا آخر، 

شرقا : ادبوهوش منهم أحمد بهوش ،

جنوبا : امللك الغابوي ،

غربا : ادبهوش بعضا وايت تغيت بعضا آخر منهم احلاج محمد مايس،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 .

على   2020 ماي   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146062

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة الفقراوي بنت محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " حنان "

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك " ملك الفقراوي "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ،

االدارسة  " شارع  املدعو  احملل  ايفني  وباشوية سيدي  بلدية   : موقعه 

رقم 7 " ،

مساحته : 74 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة بن يونس ، 

شرقا : شارع االدارسة ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : رع رقم 31-89586 ،
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احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملكية عدلي مؤرخ في 10 مارس 2020 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 13 مارس 2020 .

على   2020 ماي   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 31-146063

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1783 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1783 

قروي مدرسة اوكران "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مدرسة 

اوكران " ،

مساحته : 14 آ 22 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 02 مارس 2020.

على   2020 ماي   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146064

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1784 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1784 

قروي مدرسة الفيض "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مدرسة 

الفيض " ،

مساحته : 22 آ 34 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : رع رقم 31-25409 ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 02 مارس 2020.

على   2020 ماي   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146065

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1782 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1782 

قروي املدرسة املركزية الزاويت "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " املدرسة 

املركزية الزاويت " ،

مساحته : 13 آ 98 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : الطريق،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 02 مارس 2020.

على   2020 ماي   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146066

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1786 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1786 

قروي املدرسة املركزية أمنس "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،
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موقعه : جماعة وقيادة أيت آحمد اقليم تيزنيت احملل املدعو " املدرسة 

املركزية أمنس " ،

مساحته : 23 آ 21 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 02 مارس 2020.

على   2020 ماي   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146067

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1785 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1785 

قروي مدرسة توسالن "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

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

توسالن " ،

مساحته : 06 آ 25 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 02 مارس 2020.

على   2020 ماي   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146068

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1787 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1787 

قروي مدرسة مشغاو"

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أيت أحمد دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " 

مدرسة مشغاو " ،

مساحته : 06 آ 36 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 02 مارس 2020.

على   2020 ماي   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-146069

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1832 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1832 

قروي مدرسة تاغزوت "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مدرسة تاغزوت " ،

مساحته : 12 آ 90 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 02 مارس 2020.

على   2020 ماي   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال.
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مطلب رقم 31-146070

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1833 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1833 

قروي مدرسة أفود "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مدرسة أفود " ،

مساحته : 02 آ 17 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 02 مارس 2020.

على   2020 ماي   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 31-146071

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1834 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1834 

قروي مدرسة أمعيش "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مدرسة أمعيش " ،

مساحته : 03 آ 03 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 02 مارس 2020.

على   2020 ماي   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146072

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1835 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1835 

قروي مدرسة أوشن "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مدرسة أوشن " ،

مساحته : 32 آ 48 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة 

في 02 مارس 2020.

على   2020 ماي   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146073

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة زهرة سفيني بنت اليزيد ،

االسم الذي يعرف به امللك " أكوك 1 "

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك" أكوك 1 "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الودادية " ،

مساحته : 08 آ 01 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : أحمد سفيني ،
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جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-33697 ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2019 .

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 يناير 2020 .

على   2020 ماي   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146074

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة زهرة سفيني بنت اليزيد ،

االسم الذي يعرف به امللك " أكوك 4 "

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك" أكوك 4 "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الودادية " ،

مساحته : 10 آ 68 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زينة سفيني ، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-34247 ،

جنوبا : رقية سفيني ،

غربا : عكيدة سفيني - محمد سفيني وابراهيم سفيني ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2019 .

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 يناير 2020 .

على   2020 ماي   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146075

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة زهرة سفيني بنت اليزيد ،

االسم الذي يعرف به امللك " أكوك 3 "

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك" أكوك 3 "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الودادية " ،

مساحته : 04 آ 14 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-34247 ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2019 .

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 يناير 2020 .

على   2020 ماي   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146076

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة رقية سفيني بنت اليزيد ،

االسم الذي يعرف به امللك " أكوك 2 "

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك" أكوك 2 "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع أكوك " ،

مساحته : 08 آ 09 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-34247 ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 .

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 يناير 2020 .

على   2020 ماي   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146077

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة رقية سفيني بنت اليزيد ،

االسم الذي يعرف به امللك " أكوك 5 "

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك" أكوك 5 "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع أكوك " ،

مساحته : 08 آ 09 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زهرة سفيني ، 
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شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-34247 ،

جنوبا : جمعة سفيني ،

غربا : عكيدة سفيني – محمد سفيني وابراهيم سفيني ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 .

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 يناير 2020 .

على   2020 ماي   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 31-146078

تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة رقية سفيني بنت اليزيد ،

االسم الذي يعرف به امللك " أكوك 6 "

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك" أكوك 6 "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع أكوك " ،

مساحته : 03 آ 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : زينة سفيني ،

غربا : رقية سفيني ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 .

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 يناير 2020 .

على   2020 ماي   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى"مومسا"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية عدد 402 بتاريخ 13 سبتمبر 2006

مسطرة  فإن   .2020 مارس   11 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " مومسا". مطلب التحفيظ رقم 15952 - 31 

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  بجماعة  الكائن 

املدعو" ضاية ممسا" تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

- اجو مزيان بنت علي 

– فاطمة بفال بنت احلسن 

- محمد بفال بن احلسن 

- زينة بفال بنت احلسن 

- خديجة بفال بنت احلسن 

- فاضمة بفال بنت احلسن 

- مباركة بفال بنت احلسن 

- عمر بفال بن احلسن 

– عبد الرحيم بفال بن احلسن 

– علي بيخلخالن بن امحمد 

– فطو بيخلخالن بنت علي 

- خديجة بيخلخالن بنت علي 

- سعيد بيخلخالن بن علي 

- حمزة بيخلخالن بن علي 

– يوسف بيخلخالن بن علي 

– البشير بيخلخالن بن علي 

– مصطفى بيخلخالن بن علي 

– فاطمة بيخلخالن بنت علي 

- فاضمة بيخلخالن بنت علي 

- محمد بيخلخالن بن علي 

- أحمد بيخلخالن بن علي 

والوثائق  العقود  نفس  مبقتضى  وذلك  اهلل  عبد  بنت  فاطمة  ودود   –

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكوروكذا : -

-رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 17 ماي 2012 ،

- رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 24 يناير 2019 ،

- حكم ابتدائي رقم 90 بتاريخ 02 أبريل 2013 ملف رقم 65/2009 ،

- شهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 27 ديسمبر 2018،

- صورة لرسم اراثة عدلي بتاريخ 02 سبتمبر 1985 ،

- صورة من عقد تسليم عرفي مؤرخ في 17 اغسطس 2006، 

وجتدر االشارة الى أن االيداعني املضمنني بتاريخ 09 ماي 2019 كناش 

25 عدد 692 و 693 قد مت الغاؤهما وغير ذي موضوع ابتداء من نشر هذه 

اخلالصة االصالحية باجلدريدة الرسمية .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بنوفاني"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

 عدد 1055 بتاريخ 20 مارس 2019

مسطرة  فإن   2020 مارس   13 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

 31  -  138746 التحفيظ  مطلب  "بنوفاني"  املسمى  امللك  حتفيظ 

دوار  املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  بجماعة  الكائن 

أفود نتكيضا " تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالبي التحفيظ 

العقود  نفس  مبقتضى  وذلك  س   64 آ   06 قدرها  مبساحة  االصليني 

والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت.

عبد القادر بوحامد.    
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محافظة الصويرة

مطلب رقم 62281 - 35

تاريخ اإليداع : 09 مارس 2020.

طالب التحفيظ : حلسن أومالك بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بيلكي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بيلكي.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة أركان واحدة.

موقعه : بلدية الصويرة دوار الغزوة. 

مساحته : 25 آ 14 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد مومن. 

شرقا : مبارك الباز – مطلب التحفيظ رقم 6918 - 35.

جنوبا : فاطمة خباز.

غربا : ورثة بوجمعة بركنني- طريق عمومية .

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 يونيو 2008.

- شهادة إدارية عدد 248/ 08 مؤرخة في 24 أبريل 2008.

- صورة شمسية لتصميم موقعي.

تاريخ التحديد 12 ماي 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62282 - 35

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ : يوسف كشاف ابن الرجراجي .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بالد سهيب الدوم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك نور صوفيا .

نوعه : أرض فالحية بها اساس بناء.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة دوار ادعمر. 

مساحته : 10 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : نور الدين كشاف. 

شرقا : الطريق الوطنية رقم 01.

جنوبا : ورثة أحماد العروسي .

غربا : نور الدين كشاف.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2020.

- شهادة إدارية عدد 67/ 2019 مؤرخة في 05 ديسمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 13 ماي 2020 مع 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 62283 - 35

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020.

طالب التحفيظ : مصطفى السعيدي ابن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : لوطا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لوطا.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة جماعة زاوية بن حميدة دوار الزاوية. 

مساحته : 02 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة 6 أمتار. 

شرقا : ورثة محمد كرميي.

جنوبا : الزنقة 4.5 متر.

غربا : عبد الرحيم كشتاف.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- نسخة عدلية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 1991.

- شهادة إدارية عدد 23/ ج ز ب ح مؤرخة في 09 نوفمبر 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 1991.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 يوليو 2017.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 13 ماي 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62284 - 35

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : عادل برادي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : توارس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : توارس.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة جماعة موالي بوزرقطون دوار آيت التهرية. 

مساحته : 90 آ 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : البشير خباز. 

شرقا : طريق عمومي .

جنوبا : ورثة الركراكي. 

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- نسخة رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 يونيو 2010.

- شهادة إدارية عدد 696/ 09 مؤرخة في 05 نوفمبر 2009.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 فبراير 2020.
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- وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 12 مارس 2020 ومسجلة بتاريخ 

12 مارس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 14 ماي 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62285 - 35

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : محمد البهاوي ابن علي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تدارت بنركة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تدارت بنركة.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار األركان.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة جماعة زاوية بن حميدة دوار الزاوية. 

مساحته : 86 آ 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة آيت بوراس – اسوان مبارك . 

شرقا : الطريق االقليمية رقم 2211.

جنوبا : اسوان عبد اهلل .

غربا : اسوان عبد اهلل.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 يوليو 2018.

- شهادة إدارية عدد 02/ 2018 مؤرخة في 22 يونيو 2018.

 02 بتاريخ  ومسجل   2017 يوليو   11 في  مؤرخ  عرفي  شراء  عقد   -

أغسطس 2017.

- إشهاد مصحح االمضاء بتاريخ 19 أبريل 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 14 ماي 2020 مع 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62286 - 35

تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالب التحفيظ : أحمد احجكون بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أسكي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أسكي.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي، 

دوار بوتزارت.

مساحته : 15 آ 49 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العربي جوك. 

شرقا : السعدية جوك.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 14199 م.

غربا : الرسم العقاري رقم 14199 م.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 127/ ق ق ج مؤرخة في 28 نوفمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.

- صورة شمسية لتصميم موقعي.

تاريخ التحديد 18 ماي 2020 مع 09 : 30 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة .

ربيع شركي.    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32806 - 36

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير نائبا عن أوقاف القصر الكبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني القلعة الرحبة"

نوعه : ارض فالحية.

"عني   : املدعو  احملل  القلة  سوق  جماعة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

القلعة الرحبة ".

مساحته : 02 هكتار 84 ار 80س تقريبا.

حدوده : 

شماال : األحباس.

جنوبا : الطريق.

شرقا : عبد السالم حسون.

غربا : عبد السالم حسون

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 11 ماي 2020 على 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32807 - 36

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير نائبا عن أوقاف القصر الكبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرج - 2 - 70399"

اإلسم الذي يعرف به امللك : "املرج - 2 - 70399"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة سوق القلة احملل املدعو : " املرج - 2 - 70399".

مساحته : 22 آر 05 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : ورثة محمد األحمدي.

جنوبا : ورثة محمد االحمدي.

شرقا : ورثة محمد االحمدي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 11 ماي 2020 على 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32808 - 36

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير نائبا عن أوقاف القصر الكبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العنيصر 70295"

اإلسم الذي يعرف به امللك : " العنيصر 70295".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة سوق القلة احملل املدعو : "العنيصر 70295".

مساحته : 02 هكتار 18 آر 95 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

جنوبا : اخلندق.

شرقا : عبد الواحد جعنان.

غربا : عبد السالم اخلشني –أحمد الشعري.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 11 ماي 2020 على 

الساعة 12 : 30 ظهرا.

مطلب رقم 32809 - 36

تاريخ اإليداع : 10 مارس 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير نائبا عن أوقاف القصر الكبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خندق أحمد 70511"

اإلسم الذي يعرف به امللك : " خندق أحمد 70511".

نوعه : ارض فالحية.

"خندق   : املدعو  احملل  القلة  سوق  جماعة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

أحمد 70511".

مساحته : 77 آر 77 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : األحباس.

جنوبا : مصطفى داوود.

شرقا : االحباس.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 11 ماي 2020 على 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 32810 - 36

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف العرائش نائبا عن أوقاف العرائش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وجلة احلضور الهبطية 59491"

اإلسم الذي يعرف به امللك : " وجلة احلضور الهبطية 59491".

نوعه : ارض فالحية.

وجلة   "  : املدعو  احملل  عروس  بني  جماعة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

احلضور الهبطية 59491".

مساحته : 01 هكتار 22 آر 52 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد.

جنوبا : الطريق - األحباس.

شرقا : االحباس.

غربا : األمني القاطي – عبد السالم الغماري.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 12 ماي 2020 على 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 32811 - 36

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف العرائش نائبا عن أوقاف العرائش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بري بن علي 61264"

اإلسم الذي يعرف به امللك : " بري بن علي 61264"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة عياشة احملل املدعو : " دوار اخلنادق".

مساحته : 01 هكتار 45 آر 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بن يدر.

جنوبا : حسن رضوان.

شرقا : حسن رضوان.

غربا : عبد اهلل العربي.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 12 ماي 2020 على 

الساعة 11 : 30 صباحا.
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مطلب رقم 32812 - 36

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف العرائش نائبا عن أوقاف العرائش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني محجور 60356"

اإلسم الذي يعرف به امللك : " عني محجور 60356"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة عياشة احملل املدعو : " دوار خندق احمار".

مساحته : 48 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اخلندق.

جنوبا : اخلندق.

شرقا : حسن اخلراز.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

على   2020 ماي   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 ظهرا.

مطلب رقم 32813 - 36

تاريخ اإليداع : 11 مارس 2020

طالب التحفيظ السادة والسيدات : 

1 -محمد بن محمد أيت أحمد بنسبة : 9 - 36

2 -يوسف بن محمد أيت أحمد بنسبة : 6 - 36

3 -اخلليل بن محمد أيت أحمد بنسبة : 6 - 36

4 -طارق بن محمد أيت أحمد بنسبة : 6 - 36

5 -نور الدين بن محمد باخملتار بنسبة : 6 - 36

6 -نادية بنت محمد باخملتار بنسبة : 3 - 36

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عائشة اخللطي"

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي.

موقعه : مدينة العرائش، احملل املدعو : " سور اإلشارة ".

مساحته : 01 ار 17 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 13878 - 36..

شرقا : محمد املصباحي

غربا : الرسم العقاري عدد : 10547 - 36.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك :

5 صحيفة 275 عدد  - رسم شراء عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 

521 بتاريخ : 28 ديسمبر 1962

-رسم عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 538 صحيفة 336 عدد 552 

بتاريخ : 13 سبتمبر 1980.

-رسم إراثة عدلي مضمن بعدد 367 كناش 3 عدد 143 بتاريخ : 

29 سبتمبر 2011.

-وكالة ثابتة التاريخ في 16 سبتمبر 2019

-وكالة خاصة ثلبتة التاريخ في : 09 اغسطس 2019.

-وكالة ثابتة التاريخ في : 19 اغسطس 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 12 ماي 2020 على 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32814 - 36

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020

طالبا التحفيظ :

1 -عبد السالم بن عبد السالم اجملدوب

2 -عائشة البطيوي بنت عبد السالم. مناصفة بينهما.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طــــــه"

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي.

موقعه : مدينة العرائش، احملل املدعو : " درب سيدي إفني ".

مساحته : 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة

جنوبا : احلسن النتيفي وليون.

شرقا : أنطونيو كونزاليس

غربا : مانويل كالدرون جينيز.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

-رسم خليفي مؤرخ في : 14 سبتمبر 1961.

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 5د صحيفة 25 عدد 

18 بتاريخ : 04 سبتمبر 2014.

-رسم شراء دار عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 20 أ صحيفة 35 عدد 

56 بتاريخ : 23 مارس 1970.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 13 ماي 2020 على 

الساعة 09 : 30 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"الصداقة 8 "

ذي املطلب رقم 891 - 36 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4142 املؤرخة في 18 مارس 1992

و املتبوعة بإصالح خطأ املنشور باجلريدة الرسمية عدد 4178

بتاريخ 25 نوفمبر 1992 .

مسطرة  ،فإن   2020 فبراير   21 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى"الصداقة 8 " ذي املطلب رقم 891 - 36 ، الواقع 

مبدينة العرائش، شارع الهالل األحمر،أصبحت تتابع من االن فصاعدا 

في اسم الدولة ) امللك اخلاص ( 
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و ذلك بناءا على الرسوم و الوثائق املودعة سابقا و كذا الوثائق التالية : 
- احلكم الصادر عن احملكمة اإلبتدائية بالعرائش بتاريخ 22 فبراير 2011 

ملف عقاري رقم 112 سبتمبر 3
- قرار محكمة اإلستئناف بطنجة رقم 1038 بتاريخ 08 ديسمبر 2011 

- قرار محكمة النقض عدد 277 - 1 بتاريخ 14 ماي 2013 
- قرار محكمة اإلستئناف بطنجة رقم 80 بتاريخ 27 مارس 2014 

- قرار محكمة النقض عدد 642 - 1 بتاريخ 26 سبتمبر 2017 
احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

الظريف العربي    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 64183 - 37
تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020 .

طالب التحفيظ : عبد الواحد العكيد بن محمد ؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عوينة بن قاسم " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عوينة بن قاسم ؛
مشتمالته : أرض فالحية ؛

دوار حدولة احملل  دائرة تيسة  تاونات جماعة بوعروس  اقليم   : موقعه 
املدعو عوينة ابن قاسم ؛ 

مساحته : 01 هـ 00 ار 00 س س تقريبا. 
حدوده  : 

شماال : محمد بن الشاهد الوزاني ؛ 
شرقا : ورثة محمد بن اجلاللي بوضا ، سلمون بن بوشتى بن ادريس و 

الهادي بن بوشتى ؛ 
جنوبا : الهادي بن الهاشمي ، 

غربا : ورثة محمد ولد الشيخ دحمان ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
نسخة عدلية لرسم صدقة بتاريخ 27 ماي 1992 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 20 نوفمبر 2001 ؛ 
 .h 9 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11 ماي 2020 على الساعة

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بتاونات.
   محمد الكحل. 

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2734 - 38 
تاريخ االيداع : 16 مارس 2020 

طالبة التحفيظ : نظارة األوقاف بالرباطاحباس الرباط العامة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » مسجد الرحمة و مرافقه «.

الرحمة  مسجد   «  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

ومرافقه«.

موقعه : عمالة الصخيرات - متارة، دائرة عني عودة ، جماعةاملنزه احملل 

املدعو مسجد الرحمة و مرافقه.

نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن مسجد الرحمة و مرافقه . 

مساحته : 03 آر 70 س تقريبا

حدوده : 

شماال : مدرسة اوالد مبارك ؛

شرقا : طريق اجلمالة ؛

جنوبا : ممر غير نافد دار في ملك السيدة جميلة لعميري ؛

غربا : دار في ملك السيد بنشريفة و السيد امليلودي املوزع.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : تصميم موقعي.

على   2020 ماي   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31700 - 39

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد سعاد العدني بنت مبارك.

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

نوعـه : ارض محاطة بسور بها دار سفلية مبنية من تراب وحوش .

موقعه : دوار ايت بن بيهي جماعة اداومومن قيادة احمردائرة سيدي 

موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 09 ار 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن كبور؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : بوبكر بن الطاهر بوعالم ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2020.

تاريخ التحديد : 12 ماي 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.
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مطلب رقم 31701 - 39

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيدة سليمة حربل بنت علي بنسبة 1/3.

- السيدة بشرى حربل بنت علي بنسبة 1/3.

- السيدة كرمية حربل بنت علي بنسبة 1/3.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : احلصن سيدي بلقاس مدينة تارودانت.

مساحته : 69 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : اعبيل؛

غربا : اعبيل؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2005.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2020.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 16 يناير 2020.

- نسخة طبق االصل لرسم وكالة توثيقي مؤرخ في 16 اغسطس 2018.

تاريخ التحديد : 28 ماي 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31702 - 39

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسن اد بحسني بن احمد.

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

نوعـه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون.

تالوين  دائرة  اوزيوة  قيادة  تيسراس  جماعة  اوفور  دوار  مزارع   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 85 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة املعلم همو منهم محمد؛ 

شرقا : ابراهيم بن همو؛ 

جنوبا : ابراهيم بن همو منهم مالك بن ابراهيم وورثة احلاج ابراهيم؛

غربا : طالب التحفيظ، الطريق وايت احلاج صالح؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 ماي 2017.

تاريخ التحديد : 12 ماي 2020 على الساعة 11 : 30 صباح.

مطلب رقم 31703 - 39

تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد حدادي حسن بن ابراهيم بن احمد.

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

نوعـه : ارض بها دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : دوار ايت سعيد بن ابراهيم جماعة سيدي احمد اواعمر قيادة 
عني شعيب دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 81 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : الطريق؛ 
شرقا : حفيظة ادليمي؛ 
جنوبا : حفيظة ادليمي؛

غربا : الطريق؛
 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
- عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 ماي 2020.

- نسخة طبق االصل لعقد صدقة عرفي مؤرخ في 31 اغسطس 2001.
- صورة شمسية لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 04 سبتمبر 1996.

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 27 ماي 2002.
- تاريخ التحديد : 13 ماي 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31704 - 39
تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة اعزة نعيمة بنت احمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك نعيمة «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول .
موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 70 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : ايت العويد؛ 
شرقا : الطريق؛ 
جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛
 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
- عقد بيع عرفي مؤرخ في 10 اكتوبر 2011.

- نسخة طبق االصل التفاقية تسليم مؤرخة في 10 اكتوبر 2011.
- شهادة ادارية مؤرخة في 14 اكتوبر 2011.

تاريخ التحديد : 14 ماي 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31705 - 39
تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الصمد رفيق بن حسن .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك رفيق «.    

نوعـه : ارض عارية.
موقعه : دوار عني شعيب جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب 

دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.
مساحته : 03 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 2748 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛ 
جنوبا : الطريق؛

غربا : ادميخة مليكة؛
 احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 
- عقد شراء عرفي مؤرخ في 13 ماي 2019.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة مؤرخة في 05 ديسمبر 2014.
- نسخة طبق االصل لرسم اراثة مؤرخة في 18 اغسطس 1994.
- صورة شمسية لرسم فريضة مؤرخة في 17 اغسطس 1993.
- نسخة طبق االصل لرسم استمرار مؤرخة في 28 يناير 1987.

- اتفاقية قسمة عرفية مؤرخة في 17 ابريل 2019.
- نسخة طبق االصل لرسم قسمة عرفية مؤرخة في 08 اكتوبر 2019.

- قرار استئنافي عدد 1968 صدر بتاريخ 02-10-13 ملف عدد 202/91.
- نسخة طبق االصل حملضر تنفيذ مؤرخ في 17 فبراير 1993.

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 10 ماي 2019.
تاريخ التحديد : 14 ماي 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31706 - 39
تاريخ اإليداع : 16 مارس 2020.

طالبا التحفيظ :
- السيد الهاشمي صولح بن احمد بنسبة 1/2.

- السيد مبارك صلح بن احلسن بنسبة 1/2.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اخلروبة «.    

نوعـه : ارض فالحية بها بئر.
موقعه : دوار ايت بيهي جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.
مساحته : 01 هـ 49 ار 17 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : مبارك القرمز؛ 

شرقا : علي الهروال؛ 
جنوبا : حيرة محمد وشويخ عبد الرزاق والفضالي محمد؛

غربا : الطريق؛
 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020.
تاريخ التحديد : 18 ماي 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31707 - 39
تاريخ اإليداع : 17 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة تورية كطاية بنت محمد .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك تورية «.    

نوعـه : أرض فالحية .
موقعه : دوار احلمدات جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.
مساحته : 02 هـ 24 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : الطريق والغابة؛ 

شرقا : السعيدي احلاج صالح؛ 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 19349 - 39؛

غربا : طجطاج احلاج رشيد؛
 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 مارس 2020.

- نسخة طبق االصل لرسم وكالة عرفية مؤرخة في 16 مارس 2020.

تاريخ التحديد : 18 ماي 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31708 - 39
تاريخ اإليداع : 18 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اجلليل كناوي بن العربي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » سهب الدمخ «.    

نوعـه : أرض فالحية.
موقعه : دوار اوالد عمران جماعة ايكودار امنابها قيادة سيدي عبد اهلل 

اوموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.
مساحته : 15 هـ 03 ار 15 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : اراضي اجلموع اوالد عالك؛ 

شرقا : عمر مرتب والطريق؛ 
جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق واحلاج حلسن ايت حمو؛
 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 مارس 2020.
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 مارس 2020.

تاريخ التحديد : 19 ماي 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31709 - 39
تاريخ اإليداع : 18 مارس 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة الزليم فاطمة بنت محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك ابن سلمان «.    

نوعـه : أرض عارية.
موقعه : دوار تدسي جماعة تدسي نسندالن قيادة مشرع العني دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.
مساحته : 47 ار 89 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : ورثة ايت العرب منهم بوجمعة، عمر الزليم وممر؛ 

شرقا : الطريق؛ 
جنوبا : محمد الزعيم ومطلب التحفيظ عدد 31284 - 39؛

غربا : املصرف؛
 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم االستمرار عدلي مؤرخ في 10 مارس 2020.
تاريخ التحديد : 18 ماي 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت
عبد اهلل ارمو     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8284 - 40
تاريخ اإليداع : 12 مارس 2020.

طالب التحفيظ : السيد العيد اخملتاري بن عمرو.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ثالث ".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك ثالث ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية، دوار اوالد عال.

مساحته : 03 هكتار 65 ار 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة لطرش عبد العالي ، ورثة لطرش انكادي؛ 

شرقا : ورثة لطرش انكادي، وورثة درقاوي محمد؛

جنوبا : ورثة بلخير، وورثة درقاوي محمد؛ 

غربا : ورثة لطرش عبد العالي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدد 331 صحيفة 430 كناش األمالك رقم 138 مؤرخ 

في 24 جمادى الثانية 1438 موافق ل 23 مارس 2017؛ 

توثيق وجدة.

2. رسم اراثة بفريضة عدد 45 كناش التركات رقم 105 بتاريخ 07 صفر 

1437 موافق ل 19 نوفمبر 2015 توثيق وجدة.

3. رسم صدقة عدد 73 صحيفة 83 سجل رقم 169 مؤرخ في 13 ذو 

احلجة 1441 موافق ل 10 ديسمبر 2019؛ 

توثيق وجدة.

4. وكالة عرفية مؤرخة في 19 نوفمبر 2019.

على   2020 ماي   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8285 - 40

تاريخ اإليداع : 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ على الشياع : 

رحمة لطرش بنت اجملذوب بنسبة 10/80.

فتيحة بالي بنت بومدين بنسبة 07/80.

كرمية بالي بنت بومدين بنسبة 07/80.

فطيمة بالي بنت بومدين بنسبة 07/80.

لطيفة بالي بنت بومدين بنسبة 07/80.

احمد بالي بن بومدين بنسبة 14/80.

يحي بالي بن بومدين بنسبة 14/80.

عبد اهلل بالي بن بومدين بنسبة 14/80.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زيدور ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " زيدور ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار زيدور.

مساحته : 13ار 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛ 

شرقا : بالي محمد بن أعراب ؛

جنوبا : فرشاش عبد القادر؛ 

غربا : بالي امليلود بت أعراب ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدد 398 صحيفة 444 كناش األمالك رقم 11 مؤرخ 

في 25 رجب 1437 موافق ل 03 ماي 2016؛ 

توثيق احفير.

2. رسم ملحق اصالحي ضمن بعدد 13 كناش اخملتلفة رقم 14 بتاريخ 

10 رجب 1441 موافق ل 05 مارس 2020 توثيق احفير.

على   2020 ماي   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى     


