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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(
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 35646 - 42

تاريخ اإليداع:20 أبريل 2020.

طالبي التحفيظ:

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص(

2- عبد اهلل بن عمر احلمزاوي بصفتهم شركاء  على الشياع سوية 

بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حلروش 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:حلروش 1. 

نوعه: أرض فالحية؛

زاوية  جماعة  عياد  سيدي  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم  موقعه: 

سيدي حمزة، احملل املدعو: حلروش 1.

مساحته30 آ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق؛

شرقا: السقاية؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: السقاية؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 27 - 03 - 1958 املصادرة

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك 

21/02/2020

على   2020 يونيو   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10:00 صباحا.

مطلب رقم 35647 - 42

تاريخ اإليداع:20 أبريل 2020.

طالبي التحفيظ:

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص(

2- عبد اهلل بن عمر احلمزاوي بصفتهم شركاء  على الشياع سوية 

بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: إكوراي 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:إكوراي 4. 

نوعه: أرض فالحية؛

زاوية  جماعة  عياد  سيدي  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم  موقعه: 

سيدي حمزة، احملل املدعو: إكوراي 4.

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51596 - 10

تاريخ اإليداع : 23 ابريل 2020

طالب التحفيظ : السيد حلسن مونيس بن رحال 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " موليس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "موليس". 

مشتمالته: أرض عارية 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو "أوالد عياد أوالد زهرة"

مساحته : 90 س تقريبا 

حدوده

شماال: ورثة ايت شكيب،

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع ،

جنوبا: احمد محسن

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك:

1 - عقد موثق مؤرخ في 18 أكتوبر 2019

2 - عقد موثق مؤرخ في 11 أكتوبر 2019

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

23 دي احلجة 1371

3 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2009 املوافق ل 20 ذو 

احلجة 1430

4 -  رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2008 املوافق ل 24 دو 

احلجة 1429،

5 -  شهادة إدارية عدد 74 بتاريخ 28 نوفمبر 2019

 17 بتاريخ  االمضاء  مصححة  عرفية  لوكالة  شمسية  صورة    -  6

مارس2020

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

    الشرقي الشوبي
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مساحته1آ50س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: واد؛

شرقا: أيوب هبا؛

جنوبا: موحر اسعيد وايت الطاهر مع ايت بوزهير ؛

غربا: ملك الغير؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 27 - 03 - 1958 املصادرة

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

30/01/2020

على   2020 يونيو   22 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12:00 زواال.

مطلب رقم 35648 - 42

تاريخ اإليداع:20 أبريل 2020.

طالبي التحفيظ:

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص(

2- عبد اهلل بن عمر احلمزاوي بصفتهم شركاء  على الشياع سوية 

بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ثالت نتفرتني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:ثالت نتفرتني. 

نوعه: أرض عارية؛

زاوية  جماعة  عياد  سيدي  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم  موقعه: 

سيدي حمزة، احملل املدعو: ثالت نتفرتني.

مساحته3 هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طالبي التحفيظ؛

شرقا: احلمزاوي أبي سليم؛

جنوبا: واد انغريف ؛

غربا: وراثتة أيت سيموح؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 27 - 03 - 1958 املصادرة

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

30/01/2020

على   2020 يونيو   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10:00 صباحا.

مطلب رقم 35649 - 42

تاريخ اإليداع:20 أبريل 2020.

طالبي التحفيظ:

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص(

2- عبد اهلل بن عمر احلمزاوي بصفتهم شركاء  على الشياع سوية 

بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: عمار اوزرى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:عمار اوزرى. 

نوعه: أرض عارية؛

زاوية  جماعة  عياد  سيدي  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم  موقعه: 

سيدي حمزة، احملل املدعو: عمار اوزرى.

مساحته5 هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طالب التحفيظ؛

شرقا: ورثة ايت بحا وبوصالح؛

جنوبا: واد انغريف ؛

غربا: الشعبة؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 27 - 03 - 1958 املصادرة

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

30/01/2020

على   2020 يونيو   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12:00 زواال.

مطلب رقم 35650 - 42

تاريخ اإليداع:20 أبريل 2020.

طالبي التحفيظ:

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص(

2- عبد اهلل بن عمر احلمزاوي بصفتهم شركاء  على الشياع سوية 

بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: جتنت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:جتنت. 

نوعه: أرض عارية؛

زاوية  جماعة  عياد  سيدي  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم  موقعه: 

سيدي حمزة، احملل املدعو: جتنت.

مساحته14 آ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الواد مع داد محمد؛
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شرقا: داد محمد؛

جنوبا: مجرى ماء ؛

غربا: الواد؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 27 - 03 - 1958 املصادرة

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

30/01/2020

على   2020 يونيو   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10:00 صباحا.

مطلب رقم 35651 - 42

تاريخ اإليداع:20 أبريل 2020.

طالبي التحفيظ:

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص(

2- عبد اهلل بن عمر احلمزاوي بصفتهم شركاء  على الشياع سوية 

بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: إبروشنى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:إبروشنى. 

نوعه: أرض عارية؛

زاوية  جماعة  عياد  سيدي  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم  موقعه: 

سيدي حمزة، احملل املدعو: إبروشنى.

مساحته6آ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: موحى ألعاربي مع اماني محمد؛

شرقا: توركى حماد؛

جنوبا: مجرى ماء ؛

غربا: مجرى ماء؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 27 - 03 - 1958 املصادرة

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

30/01/2020

على   2020 يونيو   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12:00 زواال.

مطلب رقم 35652 - 42

تاريخ اإليداع:20 أبريل 2020.

طالبي التحفيظ:

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص(

2- عبد اهلل بن عمر احلمزاوي بصفتهم شركاء  على الشياع سوية 

بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: داو تعشوشت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:داو تعشوشت. 

نوعه: أرض عارية؛

زاوية  جماعة  عياد  سيدي  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم  موقعه: 

سيدي حمزة، احملل املدعو: داو تعشوشت.

مساحته5آ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: أولتماني؛

شرقا: مجرى ماء؛

جنوبا: مجرى ماء ؛

غربا: الطلب عمر؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 27 - 03 - 1958 املصادرة

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

30/01/2020

على   2020 يونيو   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10:00 صباحا.

مطلب رقم 35653 - 42

تاريخ اإليداع:20 أبريل 2020.

طالب التحفيظ:

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص(

2- عبد اهلل بن عمر احلمزاوي بصفتهم شركاء  على الشياع سوية 

بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: داو تعشوشت 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:داو تعشوشت 2. 

نوعه: أرض عارية؛

زاوية  جماعة  عياد  سيدي  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم  موقعه: 

سيدي حمزة، احملل املدعو: داو تعشوشت 2.

مساحته16 آ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: مجرى ماء؛

شرقا: ملك املسجد؛

جنوبا: عبد اللطيف بعسو ؛

غربا: عبد السالم بعسو؛

احلقوق العينية: ال شيء
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أصل امللك: 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 27 - 03 - 1958 املصادرة

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

30/01/2020

على   2020 يونيو   25 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12:00 زواال.

مطلب رقم 35654 - 42

تاريخ اإليداع:20 أبريل 2020.

طالبي التحفيظ:

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص(

2- عبد اهلل بن عمر احلمزاوي بصفتهم شركاء  على الشياع سوية 

بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بويكرار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:بويكرار. 

نوعه: أرض عارية؛

زاوية  جماعة  عياد  سيدي  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم  موقعه: 

سيدي حمزة، احملل املدعو: بويكرار.

مساحته1 هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طالب التحفيظ؛

شرقا: ورثة حماد ايت زنو؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: ورثة ايت سيموح؛

احلقوق العينية: ال شيء

أصل امللك: 

مبوجب  احملدثة   1958/0816 بتاريخ  البحث  جلنة  عن  الصادر  احلكم 

الظهير الشريف رقم 103 - 58 - 1 بتاريخ 27 - 03 - 1958 املصادرة

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

30/01/2020

على   2020 يونيو   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10:00 صباحا.

احملافظ  على االمالك العقارية مبيدلت 

                                    حلسن اليعقوب

محافظة طنجة - بني مكادة

مطلب رقم 25599 - 61

اإليداع:10 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: خولة اجملدوبي بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "ظهر السانية"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر السانية"؛

نوعه: أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

مدشر املنبر، احملل املدعو :" ظهر السانية "؛ 

مساحته: 00 هــ 00 آر 81 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : زينب الزعيم، 

شرقا : طريق من 5 أمتار؛

جنوبا : طريق من 5 أمتار؛

غربـا : أحمد أبزاعد؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21/10/2019؛

2 - رسم وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 15/02/2019؛

3 - رسم مقاسمة رضائية عدلي مؤرخ في 11/02/2019؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12/12/2017؛

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15/03/2007؛

الساعة  على    2020 مايو   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة و النصف صباحا.

مطلب رقم 25600 - 61

اإليداع:11 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: عبد الفتاح الرهوني بن عبد السالم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد الفتاح"؛

نوعه: أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، دوار عني شوكة، احملل املدعو :" الطالع "؛ 

مساحته: 00 هــ 06 آر 08 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : حسن الرهوني، 

شرقا : فاطمة الشعيري؛

جنوبا ورثة الهيشو؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 10/01/2020؛

في  مؤرخة  عدلي  رضائية  مقاسمة  لرسم  شمسية  صورة   -  2

07/01/2016؛

3 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 05/01/2013؛

في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم  من  لنسخة  شمسية  صورة   -  4

31/12/2012؛

5 - صورة شمسية لنسخة من رسم موجب إراثة بفريضتها عدلي 

مؤرخ في 29/03/2012؛
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6 - صورة شمسية لنسخة من رسم إشهاد بتركة عدلي مؤرخ في 

21/11/2011؛

7 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 06/03/1993؛

الساعة  على    2020 مايو   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25601 - 61

اإليداع:11 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: فطمة الرغيوي احلمزاوي بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض فطمة"؛

نوعه: أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو :" تافوغالت "؛ 

مساحته: 00 هــ 47 آر 03 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : أحمد الرغيوي احلمزاوي، 

شرقا : طريق؛

جنوبا : رحمة الرغيوي احلمزاوي؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

في  مؤرخ  عدلي  رضائية  مقاسمة  لرسم  شمسية  صورة   -  1

09/01/2015؛

الساعة  على    2020 مايو   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25602 - 61

اإليداع:11 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: رحمة الرغيوي احلمزاوي بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض فطمة"؛

نوعه: أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو :" تافوغالت "؛ 

مساحته: 00 هــ 47 آر 03 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : فطمة الرغيوي احلمزاوي، 

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

في  مؤرخ  عدلي  رضائية  مقاسمة  لرسم  شمسية  صورة   -  1

09/01/2015؛

الساعة  على    2020 مايو   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25603 - 61

اإليداع:11 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: أحمد الرغيوي احلمزاوي بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "أرض ظهر العيون"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أحمد"؛

نوعه: أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو :" تافوغالت "؛ 

مساحته: 00 هــ 94 آر 03 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : عبد اللطيف احلمزاوي، 

شرقا : طريق؛

جنوبا : فطمة الرغيوي؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

في  مؤرخ  عدلي  رضائية  مقاسمة  لرسم  شمسية  صورة   -  1

09/01/2015؛

الساعة  على    2020 مايو   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25604 - 61

اإليداع:11 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: حفيظة الرغيوي احلمزاوي بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض حفيظة"؛

نوعه: أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو :" تافوغالت "؛ 

مساحته: 00 هــ 47 آر 03 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : محمد الرغيوي احلمزاوي، 

شرقا : طريق؛

جنوبا : عبد اللطيف الرغيوي؛

غربـا : طريق؛
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احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

في  مؤرخ  عدلي  رضائية  مقاسمة  لرسم  شمسية  صورة   -  1

09/01/2015؛

الساعة  على    2020 مايو   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 25605 - 61

اإليداع:11 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: أحمد الرغيوي احلمزاوي بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "أرض غرسة الهندي"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أحمد 1"؛

نوعه: أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو :" تافوغالت "؛ 

مساحته: 00 هــ 40 آر 78 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : طريق، 

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : أحمد العاقل؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

في  مؤرخ  عدلي  رضائية  مقاسمة  لرسم  شمسية  صورة   -  1

09/01/2015؛

الساعة  على    2020 مايو   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25606 - 61

اإليداع:12 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: فطمة الرغيوي احلمزاوي بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فطمة 1"؛

نوعه: أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو :" تافوغالت "؛ 

مساحته: 00 هــ 15 آر 33 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : رحمة الرغيوي، 

شرقا : محمد العاقل؛

جنوبا : حفيظة الرغيوي؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

في  مؤرخ  عدلي  رضائية  مقاسمة  لرسم  شمسية  صورة   -  1

09/01/2015؛

الساعة  على    2020 مايو   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة و النصف بعد الزوال.

مطلب رقم 25607 - 61

اإليداع:12 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: حفيظة الرغيوي احلمزاوي بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حفيظة 1"؛

نوعه: أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو :" تافوغالت "؛ 

مساحته: 00 هــ 15 آر 33 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : فطمة الرغيوي، 

شرقا : محمد العاقل؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : ورثة الوهابي؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

في  مؤرخ  عدلي  رضائية  مقاسمة  لرسم  شمسية  صورة   -  1

09/01/2015؛

الساعة  على    2020 مايو   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25608 - 61

اإليداع:12 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: رحمة الرغيوي احلمزاوي بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رحمة 1"؛

نوعه: أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو :" تافوغالت "؛ 

مساحته: 00 هــ 15 آر 33 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : الغربي و طريق عمومية، 

شرقا : أحمد األشهب؛

جنوبا : فطمة الرغيوي؛
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غربـا : احلسن العاقل؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

في  مؤرخ  عدلي  رضائية  مقاسمة  لرسم  شمسية  صورة   -  1

09/01/2015؛

الساعة  على    2020 مايو   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة و النصف بعد الزوال.

مطلب رقم 25609 - 61

اإليداع:12 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: السعيد الزاهد بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزاهد "؛

نوعه: أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، مدشر الزهارة، احملل املدعو :" فدان احلوزي "؛ 

مساحته: 00 هــ 02 آر 40 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : طريق عمومية، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 42703 - 61؛

جنوبا : عبد السالم فراج؛

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 24789 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 09/03/2020؛

2 - رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 07/02/2020؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07/02/2020؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19/04/2003؛

الساعة  على    2020 مايو   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25610 - 61

اإليداع:12 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: احلسن هال بن عدي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "ظهر اغزييل"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هال "؛

نوعه: أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، العوامة، احملل املدعو :" ظهر اغزييل"؛ 

مساحته: 00 هــ 07 آر 47 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : بوجبل، 

شرقا : ورثة بوجبل؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : فاطمة الزهراء الشلباط؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - اعتراف و إقرار عرفي مصحح اإلمضاء في 11/03/2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09/09/1997؛

3 - صورة شمسية لرسم مقاسمة عقار عدلي مؤرخ في 09/06/1969؛

4 - صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 31/12/1968؛

الساعة  على    2020 مايو   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25611 - 61

اإليداع:12 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: شركة IMMOBILIARI ROCIO SARL؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "غدير الدفلة"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كوستوديو "؛

نوعه: أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

مزارع غدير الدفلة، احملل املدعو :" غدير الدفلة"؛ 

مساحته: 01 هــ 07 آر 05 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : محمد العماري، 

شرقا : واد؛

جنوبا : واد؛

غربـا : مفضل العماري؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  على  عدلني  بشكل  تعريف  رسم   -  1

12/02/2020؛

2 - مراسلة املركز اجلهوي لإلستثمار مؤرخة في 25/12/2019؛

3 - صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 20/11/2019؛

في  اإلمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  لوكالة  شمسية  صورة   -  3

15/08/2019؛

4 - رسم ضم قطعتني أرضيتني عدلي مؤرخ في 12/04/2019؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22/03/2019؛

6 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 22/03/2019؛

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19/11/2018؛

8 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 25/02/2017؛

9 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 22/03/2010؛

11 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 31/05/2013؛

12 - نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 02/01/2003؛

الساعة  على    2020 مايو   12 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.
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مطلب رقم 25612 - 61

اإليداع:13 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: الياس اطويلع بن أحمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "اطويلع"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اطويلع"؛

نوعه: أرض فالحية؛ 

القروية  اجلماعة  أجنرة،  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

البحراويني، احملل املدعو :" فدان شابو "؛ 

مساحته: 01هــ 61 آر 26 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : مطلب التحفيظ عدد 14344/06، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 14344/06؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 14344/06؛

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 14344/06؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 05/04/2016؛

2 - موجب احلاق باحصاء متروك مؤرخ في 18/03/2016 ؛

3 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلية مؤرخة في 17/01/2014 ؛

بتاريخ  االمضاء  مصححة  عدلية  وكالة  لرسم  شمسية  صورة   -  4

02/03/2016 ؛

بتاريخ  االمضاء  مصحح  التحفيظ  مطلب  بايداع  تصريح   -  5

01/07/2019

9 - التزام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 17/02/2020 ؛

الساعة  على    2020 مايو   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25613 - 61

اإليداع:13 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: بالل كسار الفضيل بن العربي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "كسار"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كسار "؛

نوعه: أرض عارية في جزء منها بنابة مكونة من سفلي وطابق أول ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو :" احراريني"؛ 

مساحته: 00 هــ 01 آر 30 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : ملك عمر كسار، 

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : الطريق العمومية؛

غربـا : حنان كسار؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم تنازل عدلي مؤرخ في 28/08/2014؛

2 - نسخة من رسم مقاسمة عدلية مؤرخة في 14/01/2003؛

3 - نسخة من رسم االحصاء مؤرخ في 08/04/2004؛

4 - نسخة من رسم ابراء عدلي مؤرخ في 13/05/2004؛

بتاريخ  االمضاء  مصحح  التحفيظ  مطلب  بايداع  تصريح   -  5

09/03/2020

الساعة  على    2020 مايو   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25614 - 61

اإليداع:13 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: خير اهلل االزعر بنت اجلياللي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "العنصر"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خير اهلل "؛

نوعه: أرض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو :" بني سعيد 

مساحته: 00 هــ 01 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : محمد العتماني، محمد عنيبة، 

شرقا : محمد عنيبة ؛

جنوبا : زنقة عمومية ؛

غربـا : زنقة عمومية ؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم تشراء عدلي مؤرخ في 30/11/2017؛

2 - نسخة من رسم تنازل وتولية بدون عوض مؤرخة في 17/02/2020؛

3 - نسخة من رسم مخارجة عدلية مؤرخة في 17/02/2020؛

4 - نسخة من رسم اصالح مساحة مؤرخة في 17/02/2020؛

5 - نسخة من رسم اراثة مؤرخة في 17/02/2020 ؛

بتاريخ  االمضاء  مصحح  التحفيظ  مطلب  بايداع  تصريح   -  5

03/03/2020

الساعة  على    2020 مايو   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25616 - 61

اإليداع:18 مارس 2020؛

طالب التحفيظ: محمد النقاش ابن عبد السالم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " نوادر العسال"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النقاش "؛

نوعه: أرض عارية في جزء منها دار سفلية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو :" طالع الشريف، نوادر العسال "؛ 

مساحته: 00 هــ 08 آر 60 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : العياشي حسون، 



عدد 1114 - 12 رمضان 1441 )6 ماي 2020(2354

شرقا : طريق عمومية؛
جنوبا : ساحة؛

غربـا : طريق عمومية؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03/07/2019؛

2 - صورة شمسية لرسم مخارجة عدلية مؤرخة في 26/09/2005 ؛
3 - شهادة ادارية عدد 135/2019 مؤرخة في 30/12/2019؛

بتاريخ  االمضاء  مصحح  التحفيظ  مطلب  بايداع  تصريخ   -  4
03/03/2020؛

الساعة  على    2020 مايو   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
احلادية عشرة صباحا.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بطنجة - بني مكادة
    محمد ياسني الغرافي الشرقاوي

محافظة الهرهورة - الصخيرات 

مطلب رقم 975 - 78
تاريـخ اإليداع: 22 أبريل 2020. 

طالبو التحفيظ السادة :
1 - خديجة بلخو بنت حلسن بنسبة 3991680/95800320

2 - محمد لزراق بن املعطي بنسبة 1182720/95800320
3 - فاطمة القاسي بنت علي بنسبة 591360/95800320

4 - القدميري السافري بن رحو بنسبة 1971200/95800320 
5 - الزوهرة بلفقيه بنت عامر بنسبة 485100/95800320

6 - حفيظ كنني بن محمد بنسبة 970200/95800320
7 - بوشعيب كنني بن محمد بنسبة 970200/95800320

8 - عبد الرحيم كنني بن محمد بنسبة 970200/95800320
9 - حكيم هومية بن اجلياللي بنسبة 281600/95800320
10 - رضى هومية بن اجلياللي بنسبة 281600/95800320
11 - حمزة هومية بن اجلياللي بنسبة 281600/95800320
12 - منى هومية بنت اجلياللي بنسبة 140800/95800320

13 - الكبيرة بوسفينة بنت محمد بنسبة 369600/95800320
14 - فاطمة جويدر بنت محمد بنسبة 323400/95800320

15 - جناة جويدر بنت محمد بنسبة 323400/95800320
16 - أمال جويدر بنت محمد بنسبة 323400/95800320

17 - أمينة جويدر بنت محمد بنسبة 323400/95800320
18 - سناء جويدر بنت محمد بنسبة 323400/95800320
19 - هدى جويدر بنت محمد بنسبة 323400/95800320

20 - سعيد جويدر بن محمد بنسبة 646800/ 95800320
21 - محمد بوشطة بن محمد بنسبة 3880800/95800320

22 - عمر بوشطة بن محمد بنسبة 3880800/95800320
23 - حلسن بوشطة بن محمد بنسبة 3880800/95800320
24 - أحمد بوشطة بن محمد بنسبة 3880800/95800320

25 - حفيظة بوشطة بنت محمد بنسبة 1940400/95800320
26 - عبد االله بلقدمي بن محمد بنسبة 1940400/95800320

27 - محمد الزواي بن عبد السالم بنسبة 2061675/95800320
28 - عبد السالم الزواي بن محمد بنسبة 1124550/95800320

29 - العربي الزواي بن محمد بنسبة 1124550/95800320
30 - الركراكي الزواي بن محمد بنسبة 1124550/95800320

31 - مينة الزواي بنت محمد بنسبة 562275/95800320
32 - حليمة الزواي بنت محمد بنسبة 562275/95800320

33 - خديجة الزواي بنت محمد بنسبة 562275/95800320
34 - السعدية الزواي بنت محمد بنسبة 562275/95800320

35 - فاطمة بلعبار بنت أحمد بنسبة 562275/95800320
36 - ثريا األكتم بنت فرجي بنسبة 147840/95800320

37 - عبد الباقي القاسي بن محمد بنسبة 413952/95800320
38 - حميد القاسي بن محمد بنسبة 413952/95800320
39 - زينب القاسي بنت محمد بنسبة 206976/95800320
40 - لطيفة باهرة بنت البشير بنسبة 798336/95800320
41 - محمد باهرة بن البشير بنسبة 1596672/95800320
42 - حميد باهرة بن البشير بنسبة 1596672/95800320
43 - محمد افرود بن الطاهر بنسبة 4790016/95800320

44 - ميلودة افرود بنت الطاهر بنسبة 2395008/95800320
45 - علي افرود بن الطاهر بنسبة 4790016/95800320

46 - زهراء افرود بنت الطاهر بنسبة 2395008/95800320
47 - محجوبة افرود بنت الطاهر بنسبة 2395008/95800320

48 - عبد الرحيم افرود بن الطاهر بنسبة 4790016/95800320
49 - صفية افرود بنت الطاهر بنسبة 2395008/95800320

50 - محمد افرود بن بوعزة بنسبة 13471920/95800320
51 - فاطنة افرود بنت بوعزة بنسبة 5239080/95800320

52 - زوهرة القلعي بنت محمد بنسبة 5239080/95800320
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حرشية «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حرشية«.
موقعه : عمالة الصخيرات - متارة، جماعة الصخيرات، دوار الشياحنة 

أوالد عامر.
نوعه : أرض فالحية.

مساحته: 03 ه 86 ار50س تقريبا.
حدوده: 

شماال : اجلياللي بن محمد
شرقا : بوعزة بن اسماعيل 

جنوبا : السهب امليت
غربا : محمد بن العربي
احلقوق العينية: الشىء

أصل امللك: 
 363 صحيفة   229 عدد  حتت  ضمن  عدلي  استمرار  موجب  نظير   -
بتاريخ 07/01/2020 كناش االمالك رقم محرر بتاريخ 18 بتاريخ 18 /04/ 

1441 موافق 15/12/2019.
- لشهادة ادارية عدد 683/19 مؤرخة في 13/06/2019

تاريخ التحديد 22 يونيو 2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 
مع اعتبار مرسومي حالة الطوارئ.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات
                  عبد احلكيم عرفي
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اجملاورون : 

القطعة األولى

شماال : ورثة موحى بن عبد السالم، ورثة محمد بن حسن ،

جنوبا : سعيد مداني ؛

شرقا : الساقية ؛

غربا : ممر.

القطعة الثانية

شماال: الساقية

جنوبا: سعيد مداني عبد الرحيم بن محمد

شرقا: ورثة نشيط عالل، ورثة زيتوني سعيد

غربا: الساقية

طالب التحفيظ : الكبير محفوظ بن محمد . 

مطلب رقم 51380 - 10

اسم امللك : اوميساء 1. 

موقعه : بإقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو 

" دوار الرقابة".

مساحته : 1 آ 94 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص ،

جنوبا : الساقية ؛

شرقا : الساقية ؛

غربا : فاطمة ماموني.

طالب التحفيظ : املصطفى ماموني بن عالل . 

مطلب رقم 51381 - 10

اسم امللك : اومسياء 2. 

موقعه : بإقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو 

" دوار الرقابة".

مساحته : 6 آ 91 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : الساقية،

جنوبا : كوري حفيظة ومن معها ؛

شرقا : البوعدلي عبد الرحيم ؛

غربا : ماموني فاطمة.

طالب التحفيظ : املصطفى ماموني بن عالل . 

مطلب رقم 51396 - 10

اسم امللك : فرحاني. 

موقعه : بإقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة أوالد سعيد 

الواد احملل املدعو " دوار ايت احلاج".

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 18308 - 10

اسم امللك : اقربان. 

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو " ايت عبد اللولي".

مساحته : 06آ 99 س .

نوعه : ارض محجرة مغروسة باشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة باسو اوعزيز،

جنوبا : راضي موحى اوموح؛

شرقا : الطريق ؛

غربا :.راضي موحى اوموح

طالب التحفيظ : صالح حفضي بن موحى . 

مطلب رقم 51110 - 10

اسم امللك : املصطفى موافق. 

أوالد  عياد  أوالد  كفاي  بالد   " املدعو  احملل  مالل  بني  مدينة   : موقعه 

سليمان".

مساحته : 48 آ 51 س .

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : العرباوي الكبيرة ،

جنوبا : املصطفى موافق ؛

شرقا : الساقية ؛

غربا : املنصوري مصطفى.

طالب التحفيظ : املصطفى موافق بن احلسن . 

مطلب رقم 51370 - 10

اسم امللك : الظهر. 

موقعه : بإقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر 

احملل املدعو " اهل سابك الظهر".

مساحته : 31 آ 89 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون بها حوض مائي وأخرى 

بها دار للسكنى ذات سفلي وطابق اول وبنايتني سفليتني
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مساحته : 2 هـ 11 آ 14 س.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الداودي محمد ومن معه ،

جنوبا : الداودي محمد ومن معه ؛

شرقا : ورثة مصطفى بن محمد، رسم عقاري عدد 55648/10، رسم 

عقاري عدد 55807/10 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 59862/10، سساوي محمد.

طالب التحفيظ : نور الدين فرحاني بن محمد. 

مطلب رقم 51407 - 10

اسم امللك : ثالث. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " دوار جغو بالد ايت حدو عالل".

مساحته : 56 س.

نوعه : دار للسكنى ذات سقلي وثالث طوابق ومرافق

اجملاورون : 

شماال : إبراهيم بامو ،

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : عائشة احلمدي ؛

غربا : حادة احلمدي.

طالب التحفيظ : حسن ثالث بن محمد . 

مطلب رقم 51421 - 10

اسم امللك : اخلير. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " اوربيع سيدي بوسلهام".

مساحته : 1 آ 03 س .

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 34728/10 ،

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : ورثة الرحماني علي بن برشا ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 45062/10.

طالب التحفيظ : الضعيف محمد بن حموا ومن معه . 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

    الشرقي الشوبي

محافظة الرشيدية

مطلب رقم 39541 - 14

اسم امللك: ايت اثنني.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 10 شتنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 ار 63 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: ورثة الوالي موحى؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39542 - 14

اسم امللك: الزاكي.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 10 شتنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 88 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛

اجملاورون: 

شماال: ايت سبو اكماط؛

شرقا: ممر؛

جنوبا: ممر؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39223 - 14

اسم امللك: ملك الغازي.

احملل  الطاوس،  جماعة  الريصاني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: مرزوكة الغربية.

وقع حتديده في: 12 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 58 ا ر 90 س.

نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: التحديد االداري رقم 700؛

شرقا: التحديد االداري رقم 700؛

جنوبا: التحديد االداري رقم 700؛

غربا: التحديد االداري رقم 700؛

طالب التحفيظ : حلسن انعام بن محمد.

مطلب رقم 39221 - 14

اسم امللك: حلبيب.

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي بوصوف.
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وقع حتديده في: 04 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 11 س.

نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: العمري علوي موالي احمد؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: العماري ابراهيم؛

غربا: الرسم العقاري عدد 32500/14؛

طالب التحفيظ: حلبيب ايت باحمو بن اجلياللي بنسبة 1/2  - احليمة 

فكني بنت بوعزة بنسبة 1/2.

مطلب رقم 39269 - 14

اسم امللك: الزاكي 7.

قصر  غابة  املدعو:  احملل  كلميمة،  جماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

كلميمة.

وقع حتديده في: 17 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 ار 63 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار للنخيل والزيتون؛

اجملاورون: 

شماال: ساقية؛

شرقا: عبو حمو؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: ورثة خرميو عبد اهلل؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39230 - 14

اسم امللك: افتيس.

احملل  الطاوس،  جماعة  الريصاني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: مرزوكة الغربية.

وقع حتديده في: 14 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 ار 10 س.

نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: ايت باحدو ابراهيم؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: زنقة؛

غربا: ايت العمراوي و هنا واوكنير؛

طالب التحفيظ: احماد اوكنير ابن عمو.

احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية 

                  احلسن ايت العرج

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 2827 - 25

اسم امللك: " عباسية 2".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك

 وقع حتديده في : 13 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4هـ 31آ 91س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: ورثة ادريسي احلاج عبد اهلل، الرسم  العقاري رقم: 66011/س ؛

شرقا :ممر واحلاج التهامي، الرسم العقاري رقم: 18120/س، ممر ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 39607/س ؛

غربا: ورثة احلاج التهامي، الرسم العقاري رقم: 89804/س ورثة ادريسي 

احلاج اجلياللي.

طالب التحفيظ : محمد حبشي بن محمد.

مطلب رقم 8186 - 25

اسم امللك: " بئر السطلة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد اعميرة.

وقع حتديده في : 03 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3هـ 01آ 29س.

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني

القطعة االولى مساحتها: 1هـ 53آ 28س

اجملاورون.

شماال: ورثة احلداد بوعزة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 53003 - 25 ؛

جنوبا: الشعبة؛

غربا: الشعبة.

القطعة الثانية مساحتها: 1هـ 48آ 01س

اجملاورون.

شماال: الشعبة ؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 54545 - 25؛

غربا: الشعبة.

طالب التحفيظ : ربيعة بنمسعود.

مطلب رقم 9440 - 25

اسم امللك: " بالد احلجيرة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار الطرش.

 وقع حتديده في : 11 يوليو 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23آ 98س.

نوعه : أرض فالحية  بها اشجار الزيتون.

اجملاورون.

شماال: الرسم العقاري رقم: 21987/25 ؛

شرقا :الطريق ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: الرسم العقاري رقم: 68296/س

طالب التحفيظ : فتيحة ملغاري بنت محمد.

مطلب رقم 9468 - 25

اسم امللك: " بلحويطات ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا  دوار اوالد العالي.

وقع حتديده في : 02 أكتوبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 01آ 80س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: ورثة عقيل محمد بن ملعلم اجلياللي ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم: 9469/25؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم : 9469/25.

طالب التحفيظ : السعدية بوشتي بنت موسى.

مطلب رقم 9469 - 25

اسم امللك: " حلويطات 2".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار  اوالد العالي.

وقع حتديده في : 02 أكتوبر2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 84آ 61س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: ورثة عقيل محمد بن ملعلم اجلياللي ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: امطلب التحفيظ رقم: 9295/25 ؛

غربا: ورثة محمد بن صالح.

طالب التحفيظ : السعدية بوشتي بنت موسى.

مطلب رقم 9694 - 25

اسم امللك: " احملاجز الصغيرة 1".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك  دوار القطابة.

وقع حتديده في : 12 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 78آ 92س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : بوشعيب لياسمي، ورثة احمد بن بوعزة ؛

جنوبا: فاطنة بنت خلوقي و عالية بنت امحمد؛

غربا:. عبد النبي لياسمي

طالب التحفيظ : محمد الياسمي بن بوشعيب.

مطلب رقم 9695 - 25

اسم امللك: " احملاجر الصغيرة 2 ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار  القطابة.

وقع حتديده في : 12 يناير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92آ 84س.

نوعه: أرض فالحية بها سكنى من طابق سفلي وطابق اول خزان للماء 

واسطبل وبئر واشجار.

اجملاورون.

شماال: ورثة غنو بنت حدو؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم: 9154 - 25 ؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: الشعبة.

طالب التحفيظ : محمد الياسمي بن بوشعيب.

مطلب رقم 9717 - 25

اسم امللك: " الضاية ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك  دوار اوالد محمد 

بن اجلياللي.

وقع حتديده في : 31 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 19آ 20س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

بن  بن احلاج بوعزة، فضول مصطفى  ادريسي  ورثة بوشعيب  شماال: 

محمد، ادريسي محمد  بن محمد بن احلاج بوعزة، ورثة ادريسي اخملتار 

بن احلاج بوعزة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا: ورثة بوشعيب ادريسي بن احلاج بوعزة؛

غربا: ورثة خلدون محمد.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف حجوي بن احمد.

مطلب رقم 9730 - 25

اسم امللك: " لعوينة 2".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش  دوار الشراردة.

وقع حتديده في : 02 أبريل 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 87آ 05س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الفواكه وبئر.

اجملاورون.

شماال: امحمد الصوكاكي ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 16961/25 ؛

جنوبا: الصوكاكي جناة؛

غربا:. الطريق.

طالب التحفيظ : احميدة الصوكاكي بن امحمد.

مطلب رقم 9758 - 25

اسم امللك: " اللة عائشة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت  دوار  اوالد الرامي.

وقع حتديده في : 16 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19آ 03س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الفواكه واشجار الزيتون وبئر وسكنى 

من طابق ارضي. وطابق ارضي.

اجملاورون.

شماال: امحمد الصوكاكي ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 16961/25 ؛

جنوبا: الصوكاكي جناة؛

غربا:. الطريق.

طالب التحفيظ : العكيدي يامنة  بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 9774 - 25

اسم امللك: " وزري".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر  دوار  اوالد سي احمد.

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8هـ 56آ 51س.

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني 

القطعة االولى مساحتها: 8هـ 11آ 24س.  

اجملاورون.

شماال: الرسم العقاري رقم: 69991 - 25؛

شرقا :الطريق ؛

جنوبا: ورثة احمد بن لعسري؛

غربا: خليل بوعزة  ، الواد، الشعبة.

القطعة الثانية مساحتها: 45آ 27س  

اجملاورون.

شماال: الرسم العقاري 44734 - 25، مطلب التحفيظ  7503 - 25؛

شرقا : ورثة محمد بن العربي ؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: الرسم العقاري رقم: 69991 - 25.

طالب التحفيظ : وزري فؤاد بن بوشعيب.

مطلب رقم 9776 - 25

اسم امللك: " ملك اخلير ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة املنصورية دوار  بني عامر.

وقع حتديده في : 16 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28آ 68س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الطريق؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: لكبيرة بنت قاسم.

طالب التحفيظ : سهام بودي بنت امليلودي.

مطلب رقم 9824 - 25

اسم امللك: " تزنيت ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد  دوار الغواوثة.

وقع حتديده في : 04 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3هـ 74آ 62س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: وردي محمد ، الرسم العقاري رقم: 63794/س ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 6309/س، 

 ورثة حميدي لشهب ؛

جنوبا: ورثة رائق سليمان؛

غربا:. الرسم العقاري رقم: 6543/س.

طالب التحفيظ : اوحميد مبارك بن علي 

مطلب رقم 9828 - 25

اسم امللك: " فدان ماية زهرة "

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر   دوار السعيدية.

وقع حتديده في : 10 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 16آ 92س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: امللك الغابوي ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 65912/25 ،

  امللك الغابوي؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم: 1003/29؛

غربا:. امللك الغابوي.

طالب التحفيظ : الكبير املعتصم بن البغدادي.

مطلب رقم 9839 - 25

اسم امللك:  بالد اخلير ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار الهرجنة.
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وقع حتديده في : 31 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  46آ 34س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: قدميري محمد ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا:  الطريق؛ 

غربا: تريفي فاطنة.

طالب التحفيظ :  نعيمة دوبي بنت اجلياللي.

مطلب رقم 9867 - 25

اسم امللك: " أرض اخلير".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار  البصاصلة.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 40آ 77س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: حاسي عبد السالم ؛

شرقا : سليم محمد، حاسي عبد السالم ومن

 معه ؛

جنوبا:  سليم فاطنة ؛

غربا:  ورثة احللة الصغير.

طالب التحفيظ : سليم محمد بن امليلودي ومن معه.

مطلب رقم 9879 - 25

اسم امللك: " اوالد الشيهب ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة  مليلة دوار  الطرش.

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21آ 68س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: احلاج احماد السايح ؛

شرقا : عبد اهلل ولد لغاشيمي ؛

جنوبا:  الطريق ؛

غربا:  حلومي املعطي.

طالب التحفيظ : عبد اهلل الساخي بن بوعزة 

مطلب رقم 9880 - 25

اسم امللك: " احلمرية 2".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة  مليلة دوار الطرش.

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86آ 87س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: مصطفى وبوعزة حلومي ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 15038/س ؛

جنوبا:  حسن حلومي ؛

غربا:  الطريق.

طالب التحفيظ : عبد الساخي بن بوعزة. ومن معه.

مطلب رقم 9881 - 25

اسم امللك: "أرض البركة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار عني بوشني.

وقع حتديده في : 26 سيتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 59آ 02س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: الرسم العقاري رقم: 7533/س؛

شرقا : ورثة شباني؛

جنوبا: زكرياء عواطف؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ : زكرياء رجاء بنت احمد.

مطلب رقم 9882 - 25

اسم امللك: " ارض التسير ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار عني بوشني.

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 17س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال:  زكرياء عواطف ؛

شرقا : ورثة شباني

جنوبا:  الرسم العقاري رقم: 59019/25؛ 

غربا: الطريق.

 طالب التحفيظ : سكينة زكرياء  بنت احمد.

مطلب رقم 9883 - 25

اسم امللك:  املرس ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد منصر.

وقع حتديده في : 01 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  70آ 31س.
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نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: ميلود فرحان ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا:  عالل فكري؛ 

غربا: عالل فكري ، ورثة محمد بن محمد بن اخلو.

طالب التحفيظ : العيدية فكري بنت بوشعيب  ومن معها.

مطلب رقم 9884 - 25

اسم امللك: "  الوجلة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة 

  دوار اوالد الوهاب.

 وقع حتديده في : 01 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56آ 87س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون.

شماال: الواد ، مطلب التحفيظ رفم: 9885 - 25 ؛

شرقا : الواد ؛

جنوبا: الرسم العقاري رقم: 34139/س؛ 

غربا: احمد علو ومن معه.

طالب التحفيظ : احمد الشاهدي.

مطلب رقم 9885 - 25

اسم امللك: " الوجلة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة  دوار اوالد وهاب.

وقع حتديده في 01 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 75آ 44س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: افاطنة بدوي ومن معه ؛

شرقا : الواد ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم: 9884 - 25،  احمد علو ومن معه ؛ 

غربا:  بنحليمة محمد.

طالب التحفيظ : العايدي الشاهدي بن احمد.

مطلب رقم 9886 - 25

اسم امللك: " أرض بوميا ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة  مليلة دوار  اوالد الشاوي.

وقع حتديده في : 01 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 03آ 59س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق سفلي واشجار الزيتون وبئر.

اجملاورون.

شماال:  الكركورية عائشة؛

شرقا : ورثة لبيض محمد، هزة حسن، اوالد علي، احلاج احلسني ؛

جنوبا:  الطريق ؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ : فاطنة عطيفي ومن معها.

مطلب رقم 9887 - 25

اسم امللك: " دار الغيسة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة  الشراط دوار  حلرار.

وقع حتديده في : 02 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3هـ 44آ 15س.

نوعه : أرض فالحية بها سفلي واشجار الزيتون و 3آبار.

اجملاورون.

شماال:  باكة الطيبي، الرسم العقاري رقم 32100/25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم : 8158/25 ؛

غربا:  الواد.

طالب التحفيظ : العياشي لغرم ومن معه.

مطلب رقم 9889 - 25

اسم امللك: " دار الغزواني الكبير".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة  عني تيزغة دوار  الكدية.

وقع حتديده في : 03 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2هـ 20آ 45س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: ورثة املعطي ولد عائشة، املعطي مكاوي؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا: ورثة املعطي بن بوعزة بن الشريف ؛

غربا: الشعبة.

طالب التحفيظ : رقية حيمون بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 9891 - 25

اسم امللك: " امحاجر ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار  الشوادلة.

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34آ 26س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق ارضي واشجار الزيتون وبئرين.
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اجملاورون.

شماال: ورثة محمد بن بوعزة؛

شرقا : ورثة احلاج احمد بن الشرقي ؛

جنوبا:  محمد بن احمد ؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ : ابراهيم فركاح بن احمد.

مطلب رقم 9892 - 25

اسم امللك: " جنان السراج ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد حداد.

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38آ 79س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 49763/25  ؛

جنوبا:  الرسم العقاري رقم: 49763/25؛

غربا: الرسم العقاري رقم: 40361/س.

طالب التحفيظ : نور الدين السراج بن محمد.

مطلب رقم 9895 - 25

اسم امللك: " املرس 1".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة  الردادنة اوالد مالك دوار  الدالجلة.

وقع حتديده في : 08 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 29آ 85س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال: رفيق محمد ، وهيبي عبد الرحيم؛

شرقا : الطريق  ؛

جنوبا:  مطلب التحفيظ رقم: 9896/25؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ :موالي احلسن حرمة اهلل السباعي بن موالي البخاري.

مطلب رقم 9896 - 25

اسم امللك: " احلوض ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار  الدالجلة.

وقع حتديده في : 09 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5هـ 53آ 66س.

نوعه : أرض فالحية بها طابق سفلي اشجار الزيتون

اجملاورون.

شماال: مطلب التحفيظ رقم: 9895 - 25؛

شرقا : الطريق  ؛

جنوبا:  ورثة احلاج ادريس؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ : موالي احلسن حرمة اهلل السباعي.

مطلب رقم 9897 - 25

اسم امللك: " لفراش ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار  الدالجلة.

وقع حتديده في : 09 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2هـ 91آ 11س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال:  الرسم العقاري رقم: 80465/س؛

شرقا : رفيق محمد؛

 جنوبا:  الطريق؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ :موالي احلسن حرمة اهلل السباعي بن موالي البخاري.

مطلب رقم 9899 - 25

اسم امللك: " دار سيدي بناصر".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار  اوالد يعكوب.

وقع حتديده في : 11 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40آ 15س.

الزيتون   واشجار  ارضي  طابق  من  سكنى  بها  فالحية  نوعه:أرض 

واشجار الزيتون وبئرين

اجملاورون.

شماال: الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 19430/25، الشعبة  ؛

جنوبا:  ملكندز امبارك ؛

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ : محمد احلجاجي  بن احلبيب.

مطلب رقم 9901 - 25

اسم امللك: " بير ولد زهرة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار  القطابة.

وقع حتديده في : 14 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56آ 12س.

نوعه : أرض فالحية.
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اجملاورون.

شماال: الرسم العقاري 23654/25، الرسم العقاري رقم: 67440/25؛

شرقا : اوالد هرو الوردي ؛

جنوبا:  خديجة بنت هاشم بنت محمد بن احلاج محمد ؛

غربا:  رشيد ملاغي يسار.

طالب التحفيظ : بشرى ملغاري يسار.

مطلب رقم 9903 - 25

اسم امللك: " الكصعة".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار  اوالد يوسف.

وقع حتديده في : 21 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 9هـ 24آ 35س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم: 14314/د، الرسم العقاري رقم: 54604/س، 

الرسم العقاري رقم: 14314/د ؛

جنوبا:  الواد ؛

غربا:  ورثة احلاج املكي مغاوي.

طالب التحفيظ : عبد الوهاب اخلصومي ومن معه.

مطلب رقم 9908 - 25

اسم امللك: " ظهر الليمون ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة الشراط  دوار  اوالد يعكوب.

وقع حتديده في : 23 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98آ 10س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: ميموني امليلودية ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا:  ميموني الضاوية ؛

غربا:  اجملدوبي احلاج محمد.

طالب التحفيظ : السائح علي بن ابراهيم.

مطلب رقم 9910 - 25

اسم امللك: " سدرة الوادي السديرة واحلوض".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة  الردادنة اوالد مالك دوار  اوالد ابراهيم.

وقع حتديده في : 23 أكتوبر  2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 40آ 77س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: حاسي عبد السالم ؛

شرقا : سليم محمد، حاسي عبد السالم ومن معه ؛

جنوبا:  سليم فاطنة ؛

غربا:  ورثة احللة الصغير.

طالب التحفيظ : سليم محمد بن امليلودي ومن معه.

مطلب رقم 9913 - 25

اسم امللك: " بوسعيد ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار  الهرجنة.

وقع حتديده في : 31 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 48آ 87س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: الرسم العقاري رقم : 8149/د ؛

شرقا : ورثة  اليماني ؛

جنوبا:  ورثة  احلاج محمد ولد راضية ؛

غربا:  العيدي الضغاي.

طالب التحفيظ : احلاجة بطاش بنت صالح.

مطلب رقم 9938 - 25

اسم امللك: " بالد ظهر النوالة ".

موقعه: اقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالع دوار  الدرسة.

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38آ 85س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال: بنعاشر امليلودي ؛

شرقا الرسم العقاري رقم: 52290/25 ؛

جنوبا:  الطريق ؛

غربا:  ورثة ادريسي بوعزة.

طالب التحفيظ : حمومي محمد بن امليلودي.

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

             مازي املصطفى

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41117 - 27

اسم امللك : " مدبح الضريح ".

موقعه : : اقليم خنيفرة ، موالي بوعزة املركز 

وقع حتديده في : 29 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ار 05 س
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نوعه : ارض عارية جزء منها عبارة عن مذبح خاص بالضريح.

اجملاورون :

شماال : ورثة محمد

شرقا : االحباس العامة

جنوبا : االحباس العامة

غربا : مطلب التحفيظ عدد 41114/27 و االحباس العامة 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 41123 - 27

اسم امللك : " حمام الضريح ".

موقعه : : اقليم خنيفرة ، موالي بوعزة املركز 

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 78 س

نوعه : بناية ذات سفلي 

اجملاورون :

شماال : االحباس العامة

شرقا : االحباس العامة و الزنقة

جنوبا : الزنقة )ملك عمومي(

غربا : ورثة زروق احمد 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 41124 - 27

اسم امللك : " بقعة الضريح ".

موقعه : : اقليم خنيفرة ، موالي بوعزة املركز 

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 21 س

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون :

شماال : االحباس العامة

شرقا : الزنقة )ملك عمومي(

جنوبا : الزنقة )ملك عمومي(

غربا : مطلب التحفيظ عدد 41123/27 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 41125 - 27

اسم امللك : " منزل االمام ".

موقعه : : اقليم خنيفرة ، موالي بوعزة املركز 

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 47 س

نوعه : بناية ذات سفلي 

اجملاورون :

شماال : الزنقة )ملك عمومي(

شرقا : الزنقة )ملك عمومي( و مطلب التحفيظ عدد 41123/27

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 41123/27 وورثة زروق احمد

غربا : ورثة اليوسفي 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 41127 - 27

اسم امللك : " دار الضيافة للضريح ".

موقعه : : اقليم خنيفرة ، موالي بوعزة املركز 

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 68 س

نوعه : بناية ذات سفلي وطابقني 

اجملاورون :

شماال : االحباس العامة

شرقا : الزنقة )ملك عمومي(

جنوبا : الزنقة )ملك عمومي(

غربا : خديجة احلارتي و حرشاوي الصالح 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

 مطلب رقم 41207 - 27

اسم امللك : "ملك منصوري ".

موقعه : : اقليم و مدينة خنيفرة، املكان املدعو: حي حمرية زنقة واد 

درعة 

وقع حتديده في : 13 نوفمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون :

شماال : ممر عرضه 01 متر

شرقا : الزنقة

جنوبا : اخرباش سعيد ومن معه

غربا : احلسني عزيز

طالب التحفيظ :زهراء املنصوري بنت بوعزة ومن معها.

مطلب رقم 29337 - 27

اسم امللك : " جرنيج ".

موقعه : : اقليم خنيفرة ، حماعة حد بوحسوسن املكان املدعو: دوار 

ايت معمر

وقع حتديده في : 05 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 87 ار 14 س 

نوعه : ارض عارية بها بئر .

اجملاورون :

شماال : عيادة رفيقي بنت حمو

شرقا : سويس عبد اهلل بن حلسن ؛

جنوبا : محمد بوبري و طالب التحفيظ ؛
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غربا : مراد زواق و بوعيشة كرشتيتي
طالب التحفيظ :فاطمة الزواق بنت احلسن.

مطلب رقم 29364 - 27
اسم امللك : " جرنيج ".

موقعه : : اقليم خنيفرة ، حماعة حد بوحسوسن املكان املدعو: دوار 
ايت معمر

وقع حتديده في : 23 يوليو 2018.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 88 ار 49 س 

نوعه : ارض عارية بها بئرين .
اجملاورون :

شماال : ممر عرضه 6 امتار
شرقا : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : محمد بوبكري ؛
غربا : ورثة زواق حلسن بن احلسني

طالب التحفيظ :سعيد الزواق بن احلسن.

مطلب رقم 41224 - 27
اسم امللك : " محمد ".

موقعه : : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو: حي اساكا زنقة 10 رقم 16
وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 س 
نوعه : بناية ذات سفلي وطابق اول

اجملاورون :
شماال : ساحة )ملك عمومي(
شرقا : الزنقة )ملك عمومي ( 

جنوبا : باجي حمو و العثماني عائشة ؛ 
غربا : ممر والعثماني عائشة ؛

طالب التحفيظ :محمد االجهادي بن احمد بن محمد.

 مطلب رقم 41225 - 27
اسم امللك : " عباس ".

موقعه : : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو: حي املسيرة الوسطى
وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 س 
نوعه : بناية ذات سفلي وطابقني

اجملاورون :
شماال : الزنقة )ملك عمومي(

شرقا : ايطو 
جنوبا : معروفي حسن و طهرار رشيد ؛ 

غربا : العيطوري محمد ؛
طالب التحفيظ :عباس قبالي بن امبارك.

مطلب رقم 41246 - 27
اسم امللك : " تغالفت ".

موقعه : : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت املكان املدعو: تاحجاويت
وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 80 س 

نوعه : ارض عارية صاحلة للبناء
اجملاورون :

شماال : الزنقة )ملك عمومي (
شرقا : ايوبي عزيز و قايدي فاطمة

جنوبا : الزنقة )ملك عمومي (
غربا : الزنقة )ملك عمومي (؛

طالب التحفيظ : محمد اجلابري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 41255 - 27
اسم امللك : " جمال ".

موقعه : : اقليم خنيفرة ، املكان املدعو:حي اساكا زنقة 11.
وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 س 
نوعه : ارض عارية.

اجملاورون :
شماال : الزنقة )ملك عمومي (
شرقا : الزنقة )ملك عمومي (

جنوبا : مليك ابعاوي
غربا : مطلب التحفيظ عدد 41183/27 

طالب التحفيظ : محمد الربحي بن امحمد.

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب، التحفيظ
 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة، "لهري"

 اقليم خنيفرة، 

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 
القروية  الواقعة باملنطقة املدعوة "لهري" الكائنة باجلماعة  اسفله 
لهري قيادة لهري اكلمام ازكزا اقليم خنيفرة وذلك بعد مضي شهرين 
الظهير  من   8 الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هذا  نشر  من  ابتداء 
الشريف عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389 املوافق 

25 يوليو 196بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.
املطالب هي كالتالي:

 25844 - 25779 - 22690 - 22518 - 22517 - 22511 - 22507 - 21183
 26083 - 25876 - 25852 - 25851 - 25849 - 25848 - 25847 - 25845
 27045 - 26985 - 26859 - 26850 - 26806 - 26760 - 26661 - 26184
 27411 - 27408 - 27335 - 27105 - 27100 - 27098 - 27097 - 27046
 27884 - 27778 - 27687 - 27686 - 27673 - 27569 - 27568 - 27467
 28102 - 28097 - 28094 - 28091 - 28023 - 27965 - 27964 - 27887
 28279 - 28263 - 28233 - 28226 - 28207 - 28196 - 28189 - 28107
 28322 - 28312 - 28306 - 28294 - 28288 - 28287 - 28281 - 28280
 28741 - 28729 - 28709 - 28618 - 28573 - 28365 - 28358 - 28349
 29074 - 28980 - 28895 - 28759 - 28757 - 28756 - 28751 - 28742

29247 - 29219 - 29199 - 29099 - 29097
والكل على الرمز 27

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة
           رمرام وسيم
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محافظة الصويرة

مطلب رقم 62018 - 35

اسم امللك: ملك لوطا.

موقعه:إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، جماعة احلنشان، حي الوجلة.

تاريخ حتديده: 07/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 25 آ 73 س.

من  دجاج  قن   2 و  بها مسكن من طابق سفلي  فالحية  أرض  نوعه: 

طابق سفلي محلني للذخر ومعصرة الزيتون وحوض مائي وبئر أشجار 

الزيتون والتني ومطفية.

اجملاورون:

شماال: ورثة عبد الرحمان احلدادي – رسم عقاري عدد 27510 - 35.

شرقا: شارع عرضه 16 متر.

جنوبا: جواد محمد – فاطمة رشيدي.

غربا: فاطمة رشيدي – رسم عقاري عدد 27510 - 35.

طالب التحفيظ: مليكة صديق بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 62032 - 35

اسم امللك: احلمري.

موقعه:إقليم و دائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة ، دوار أيت حمو.

تاريخ حتديده: 13/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 37 آ 39 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: ورثة احمد لشهب – مطلب التحفيظ عدد 36677 - 35.

شرقا: طريق عمومي عرضه 20متر.

احلاج  الزعيم   – محمد  حجوبي   –  29974 عدد  عقاري  رسم  جنوبا: 

العربي.

غربا: افلكي دريس – اماع كاز عبد اهلل.

طالب التحفيظ: خديجة الغراف بنت عبد السالم.

مطلب رقم 62062 - 35

اسم امللك: اجلهيرة.

موقعه:إقليم و دائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة ، دوار أشباق.

تاريخ حتديده: 10/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 39 آ 74 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون والتني.

اجملاورون:

شماال: ورثة اشيل العربي – شعبة.

شرقا: ورثة اشيل العربي.

جنوبا: طريق عمومي ذو عرض متغير.

غربا: ورثة أوبالل العربي.

طالب التحفيظ: زهراء أشيل بنت الهاشمي.

مطلب رقم 61939 - 35

اسم امللك: توبان.

موقعه:إقليم و دائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة ، دوار املساسة.

تاريخ حتديده: 15/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 33 آ 94 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد 5173/م.

شرقا: مسلك عمومي عرضه 5 أمتار.

جنوبا: طريق جهوية رقم 207 عرضها 40 متر.

غربا: جومعة ياسني.

طالب التحفيظ: أحمد العواد بن بوجمعة ومن معه.

مطلب رقم 61864 - 35

اسم امللك: ملك الظهرة.

دوار  احلنشان،  وجماعة  قيادة  احلنشان،  دائرة  الصويرة،  موقعه:إقليم 

الفريحات.

تاريخ حتديده: 16/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 82 آ 54 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

شماال: جاري العياشي – طريق عمومية عرضها 12 متر.

شرقا: طريق عمومية عرضها 12 متر – جاري مبارك.

جنوبا: جاري مبارك– ورثة سالم بن توبة.

غربا: ورثة سالم بن توبة – جاري العياشي.

طالب التحفيظ: محمد توفيق بوكصة ابن محمد.

مطلب رقم 61947 - 35

اسم امللك: أفراض.

موقعه:إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة سميمو، مركز سميمو.

تاريخ حتديده: 24/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 94 آ 57 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار اللوز وبئر ومطفية.

اجملاورون:

شماال: ورثة عمر أموش

شرقا: ورثة علي أوبيه – رسم عقاري عدد 21154 - 35 – ورثة مرجان.
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جنوبا: ورثة فاضمة براهيم – ورثة أموش.

غربا: رسم عقاري 16275 - 35.

طالب التحفيظ: محمد أموش بن عمر ومن معه.

مطلب رقم 62008 - 35

اسم امللك: اذ موسى.

موقعه:إقليم الصويرة، دائرة الصويرة ، جماعة أوناغة، دوار الكوانني.

تاريخ حتديده: 01/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 63 آ 83 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: ورثة سي محمد أبرمي بن مبارك.

شرقا: أحمد الكجداح بن مبارك – أعكيدة حلسني بن علي.

جنوبا: أعكيدة حلسني بن علي – أيت أعدي براهيم بن احلسني.

غربا: ورثة احملجوب - أمكاز.

طالب التحفيظ: محمد الباز بن سعيد.

مطلب رقم 59695 - 35

اسم امللك:تريفت.

احمد  جماعة   ، سميمو  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  موقعه:إقليم 

السايح ، دوار اعيسى.

تاريخ حتديده: 12/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 48 آ 08 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: فاطمة بزهر

شرقا: ورثة اد بلقاسم – ورثة أعصيدة.

جنوبا: ورثة بوسالم بعويس.

غربا: امللك البحري.

طالب التحفيظ: عمر اباحبيبي بن محند.

مطلب رقم 59696 - 35

اسم امللك: اغدير البرنية.

الشمالية،  الشياظمة  قيادة  احلنشان،  دائرة  الصويرة،  موقعه:إقليم 

جماعة تفتاشت ، دوار الكدية.

تاريخ حتديده: 12/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 11 ه 72 آ 78س.

نوعه: أرض فالحية بها شجرة االركان.

اجملاورون:

شماال: ورثة سليمان سعيف بن عالل – ورثة احلاج عالل سعيف

شرقا: طريق عمومي بعرض متغير.

جنوبا: ورثة بالدي سعيد بن عمير- مسلك عمومي عرضه 4 أمتار.

غربا: أحمد سعيف.

طالب التحفيظ: محمد سعيف ابن عمر.

مطلب رقم 59738 - 35

اسم امللك: فم الغابة.

موقعه:بلدية الصويرة، دوار الغزوة.

تاريخ حتديده: 09/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 14 آ 74 س.

أشجار  الزيتون،  و  االركان  أشجار  بها  مسيجة،  فالحية  أرض  نوعه: 

مختلفة ومطفية بئر وبناية من طابق سفلي.

اجملاورون:

شماال: طريق عمومي بعرض متغير.

شرقا: طريق عمومي بعرض متغير.

جنوبا: زهيد محمد.

غربا: بوكراد طيب.

طالب التحفيظ: محمد معمة بن محمد.

مطلب رقم 61935 - 35

اسم امللك: تاج بالدي.

ايت  دوار   ، الكرميات  جماعة  احلنشان،  دائرة  الصويرة،  موقعه:إقليم 

موسى.

تاريخ حتديده: 19/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 ه 63 آ 72 س.

نوعه: أرض فالحية مسيجة بها بئرين.

اجملاورون:

شماال: ورثة املقدم محمادن – بعضا مسلك عمومي عرضه 3 أمتار- 

ورثة حميد بن عباس.

شرقا: مسلك عمومي عرضه 3 أمتار.

جنوبا: طريق رئيسة رقم 2208 عرضها 3 أمتار.

غربا: مبارك.

طالب التحفيظ: أنس لكرام بن عبد الرحيم.

مطلب رقم 62081 - 35

اسم امللك: زاوية املقدم.

موقعه:إقليم الصويرة، جماعة تاملست ، دوار ايت الرشيد.

تاريخ حتديده: 19/12/2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آ 27 س.

األول  بالطابق  مسكن  و  سفلي  طابق  من  مخزن  بها  أرض  نوعه: 

وسطح.

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد نورالدين.

شرقا: شارع عرضه 12 أمتار.

جنوبا: ورثة بن عاشر.

غربا: ورثة املعطي بن علي.

طالب التحفيظ: عبد اهلل الركاني بن املكي.

مطلب رقم 59758 - 35

اسم امللك: أكروانو.

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

، دوار ايت حلسن.

تاريخ حتديده: 20/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 09 آ 11 س.

الزيتون  وأشجار  سفلي،  طابق  من  مسكن  بها  عارية  أرض  نوعه: 

واخلروب واالركان.

اجملاورون:

شماال: بالل الكسماط.

شرقا: طريق عمومي ذو عرض متغير.

جنوبا: عبد العالي بوط.

غربا: بالل الكسماط - عبد العالي بوط.

طالب التحفيظ: محمد الكسماط ابن محمد.

مطلب رقم 59786 - 35

اسم امللك: ملك ميماون 2.

موقعه:إقليم الصويرة، بلدية الصويرة، دوار واسن سيدي حراز.

تاريخ حتديده: 12/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 45 آ 48 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ميمون يامنة - رقية و فاطمة.

  35 - 3622 – 35 - 3621 – 35 - 3620 – 35 - 3617 : شرقا: املطالب 

ورثة حلسن بوعاللة.

جنوبا: ورثة احلروشي.

غربا: شارع عرضه 12 متر.

طالب التحفيظ: ابراهيم ميماون بن محمد.

مطلب رقم 61835 - 35

اسم امللك: آخلريبان.

موقعه:إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، جماعة ايت سعيد، دوار ايت احلاج.

تاريخ حتديده: 31/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 79 آ 78 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: املركة مصطفى.

شرقا: ورثة فهيم عمر.

جنوبا: املركة عبد الرحمان.

غربا: سويدي محمد – ورثة املركة محمد.

طالب التحفيظ: حبيبة كرم بنت فاحت.

مطلب رقم 61819 - 35

اسم امللك: الدالية.

موقعه:إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة، دوار ايت حامد.

تاريخ حتديده: 04/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 آ 32 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: حفيظ جعواني بن سعيد.

شرقا: مسلك عمومي عرضه 5 أمتار.

جنوبا: أحمد جعواني.

غربا: بوجمعة جعواني – صالح جعواني.

طالب التحفيظ: سفيان اقدمي بن حسن ومن معه.

مطلب رقم 61836 - 35

اسم امللك: ظهر العود.

موقعه:إقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة ايت سعيد، دوار 

ايت احلاج.

تاريخ حتديده: 31/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ه 47 آ 06 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: سويدي بوجمعة.

شرقا: ورثة بوكتاية أحمد – ورثة ركراكي احلجوي – حلسن رايس.

جنوبا: حلسن رايس – ورثة جراي محمد.

غربا: ورثة جراي محمد - سويدي بوجمعة.

طالب التحفيظ: حبيبة كرم بنت فاحت.



2369 عدد 1114 - 12 رمضان 1441 )6 ماي 2020(

مطلب رقم 59168 - 35

اسم امللك: ملك احلجرة الواكفة.

موقعه:إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، جماعة كشولة، دوار الصهاهلة 

تاريخ حتديده: 05/11/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ه 47 آ 06 س.

نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون و بناية من طابق سفلي وطابق 

أول جزئي و مرافق سفلية و مرأب و مطفيتني و حظيرة.

اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 59397 - 35 - مسجد دوار – أمكاز.

شرقا: طريق عمومي ذو عرض متغير - محمد بوشبيكت – ورثة ملعلم 

سعيد – ورثة بشير بن بيه.

بن  املزفيوي محمد   – بوش  بن  ورثة عمر   – ملعلم سعيد  ورثة  جنوبا: 

ابراهيم- حلسني الفالح ومن معه.

غربا: مطلب رقم 59397/ 35 حلسني الفالح ومن معه.

طالب التحفيظ: امحمد املزفيوي بن محمد.

إصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 59645 - 35

يقرأ :

حليمة العروبي بنت جامع بنسبة 100/576.

جليلة كمال بنت مسعود بنسبة 119/576.

زينب كمال بنت مسعود بنسبة 119/576.

مرمي كمال بنت مسعود بنسبة 119/576.

سومية كمال بنت مسعود بنسبة 119/576.

بدال من :

حليمة العروبي بنت جامع.

جليلة كمال بنت مسعود.

زينب كمال بنت مسعود.

مرمي كمال بنت مسعود.

سومية كمال بنت مسعود. بصفتهم طالب التحفيظ على الشياع 

بنسبة ثالثة أسهم من أصل 19 لألولى وأربعة أسهم لكل من الثانية 

والثالثة والرابعة واخلامسة الكل من نفس األصل.

إصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 59646 - 35

يقرأ :

حليمة العروبي بنت جامع بنسبة 100/576.

جليلة كمال بنت مسعود بنسبة 119/576.

زينب كمال بنت مسعود بنسبة 119/576.

مرمي كمال بنت مسعود بنسبة 119/576.

سومية كمال بنت مسعود بنسبة 119/576.

بدال من :

حليمة العروبي بنت جامع.

جليلة كمال بنت مسعود.

زينب كمال بنت مسعود.

مرمي كمال بنت مسعود.

سومية كمال بنت مسعود. بصفتهم طالب التحفيظ على الشياع 

بنسبة ثالثة أسهم من أصل 19 لألولى وأربعة أسهم لكل من الثانية 

والثالثة والرابعة واخلامسة الكل من نفس األصل.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

          ربيع شركي

محافظة متارة 

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
 )12 غشت 1913( 

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بتمارة املمضي اسفله باإلعالم 

عمالة  املنزه،  بجماعة  املقيم  التوفيق  احمد  السيد  ان  للعموم 

الصخيرات متارة ، طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد: 

68904 - 38 للملك املدعو "سيدي بلخير" الكائن بعمالة الصخيرات 

متارة، و ذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.

في امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه في 

اجل 15 يوما ابتداء من نشر ها اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بتمارة 

           سعد عفيفي

محافظة تارودانت

مطلب رقم 9361 - 39

اسم امللك: » دوار الغابة « .

موقعه: فرقة تهال قبيلة الرحالة بلدية اولوز اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 03/10/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 01 هـ 96 ار 95 س.

نوعه: ارض فالحية بها بئر وبناية مهدمة.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 15718/39؛ 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 15718/39 والطريق؛
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جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 15718/39 والطريق ؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 15718/39 والطريق ؛

طالب التحفيظ: السيد محمد ندمي اخملتار.

مطلب رقم 17330 - 39
اسم امللك: » السطاح « .

موقعه: مزارع اكويدير بلدية تارودانت.
وقع حتديده: 12/10/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 06 هـ 54 ار 71 س.
نوعه: ارض فالحية بها بئر.

اجملاورون:
شماال: مطلب التحفيظ عدد 13979/39 وورثة احملفوظ؛ 

شرقا: واد؛
جنوبا: الرسم العقاري عدد 23073/39 وخريبيش علي؛

غربا : الرسم العقاري عدد 21778/39 ؛
طالب التحفيظ: شركة اوجيفي.

مطلب رقم 18387 - 39
اسم امللك: » نايت عدي « .

موقعه: حي بلقشاش مدينة تارودانت.
وقع حتديده: 10/04/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 75 س.
نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون:
شماال: حليمة بريدعا؛ 

شرقا: الطريق؛
جنوبا: الطريق؛

غربا : بوقدير زهرة؛
طالب التحفيظ: السيد عبد الرزاق دوينني بن البشير.

مطلب رقم 19246 - 39
اسم امللك: » حتت الطريق « .

اقليم  تافنكولت  قيادة  واعزيز  سيدي  جماعة  تغالمت  دوار  موقعه: 
تارودانت.

وقع حتديده: 01/04/2019.
املساحة التى اظهرها التصميم: 02 هـ 48 ار 06 س.

نوعه: ارض فالحية بها بئر.
اجملاورون:

شماال: الطريق وورثة ايت حوماش؛ 
شرقا: الطريق؛

جنوبا: الطريق، الرسم العقاري عدد 37504/39 وورثة ايت حوماش ؛
غربا : ورثة ايت حوماش ؛

طالب التحفيظ: السيد بورحيم احلسني بن عمر.

مطلب رقم 20499 - 39
اسم امللك: » دار هموش « .

موقعه: حي البالليع بلدية تارودانت.
وقع حتديده: 11/12/2017.

املساحة التى اظهرها التصميم: 82 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: زين عبد اهلل؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 18453/39؛

غربا : البشير بوتسفوت؛

طالب التحفيظ: السيد هموش عبال بن احمد.

مطلب رقم 20591 - 39

اسم امللك: » مسجد متاصت ومرافقه « .

اوموسى  قيادة سيدي عبد اهلل  ايكودار  دوار متاصت جماعة  موقعه: 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 14/02/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 15 ار 58 س.

اول  طابق  ذات  سفلية  بناية  منها  جزء  في  مبني  عارية  ارض  نوعه: 

عبارة عن مسجد.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: ممر والرسم العقاري عدد 42676/39 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 20594/39 ؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 20592 - 39

اسم امللك: » ضريح سيدي عياد « .

اوموسى  قيادة سيدي عبد اهلل  ايكودار  دوار متاصت جماعة  موقعه: 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 14/02/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 10 ار 09 س.

نوعه: ارض عارية مبني في جزء منها بناية سفلية.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 20594/39 ؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 43667/39 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 20594/39 ؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 22376 - 39

اسم امللك: » ملك التواغل 2 « .

موقعه: حي الشرفاء بلدية الكردان اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 28/03/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 11 ار 29 س.

نوعه: ارض عارية .

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 
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شرقا: ممر، مباركة ايت معيز، ايت لكرع فضيلة وحفيظة اهشو؛

الرسمني  محمد،  اخنديد   ،22377/39 عدد  التحفيظ  مطلب  جنوبا: 

العقاريني عدد 19929/39 – 2040/39.

غربا : محمد بن سليمان؛

طالب التحفيظ: السيد علي اهشو بن الهاشمي.

مطلب رقم 22377 - 39

اسم امللك: » ملك التواغل 1 « .

موقعه: حي الشرفاء بلدية الكردان اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 28/03/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 02 ار 72 س.

نوعه: ارض عارية مبني في جزء منها بناية سفلية .

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 22376/39، زهرة كوندال، كرم عبد اهلل؛ 

شرقا: كرم عبد املالك؛

جنوبا: كرم عبد املالك، ممر واخنديد محمد.

غربا : اخنديد محمد؛

طالب التحفيظ: السيد علي اهشو بن الهاشمي.

مطلب رقم 22444 - 39

اسم امللك: » جنان الكبير « .

موقعه: دوار الغريس بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 09/04/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 04 ار 01 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق واحلسني الشلح؛ 

شرقا: احلسني الشلح وطالب التحفيظ؛

جنوبا: طالب التحفيظ والرسم العقاري عدد 2278/س ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 2278/س والطريق؛

طالب التحفيظ: جمعية التقوى.

مطلب رقم 22449 - 39

اسم امللك: » دار اميس « .

موقعه: حي بالقشاش بلدية تارودانت.

وقع حتديده: 09/05/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 01 ار 26 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون:

شماال: بوجمعة العنصري؛ 

شرقا: ممر؛

جنوبا: ابراهيم ومحمد قنوفة ؛

غربا : امزي احمد واجغاوي العربي؛

طالب التحفيظ: السيد اميس حميد بن عالل.

مطلب رقم 28191 - 39

اسم امللك: » ملك الوازنية ببلقشاش « .

موقعه: حي بالقشاش بلدية تارودانت.

وقع حتديده: 04/07/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 10 ار 32 س.

نوعه: ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: ورثة بريداع احمد؛ 

شرقا: الرسم العقاري عدد 15212/39 والساقية؛

جنوبا: ايغاشن عبد اهلل؛

غربا : الرسم العقاري عدد 23512/39؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28298 - 39

اسم امللك: » دار االخوة « .

موقعه: دوار الكبير اوالد علي بلدية الكردان اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 18/09/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 87 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: محمد بن احلاج ابراهيم البار؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 11229/39؛

غربا : وحمان محمد؛

طالب التحفيظ: السيد العماري بن احلسن ومن معه.

مطلب رقم 28410 - 39

اسم امللك: » ملك تاع عشرة « .

اقليم  اكلي  قيادة  عيسى  اوالد  جماعة  دحمان  ايت  دوار  موقعه: 

تارودانت.

وقع حتديده: 03/12/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 02 هـ 78 ار 71 س.

نوعه: ارض فالحية .

اجملاورون:

شماال: الدرهم محمد، ورثة اجلياللي ابراهيم؛ 
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شرقا: ورثة فطومة سعيد واحلاج محمد جوهري؛

جنوبا: طريق ومحمد كابل.

غربا : ورثة ايت الهروش وورثة محمد كابل؛

طالب التحفيظ: السيد موالي عمر بودرق بن موالي العربي.

مطلب رقم 28411 - 39

اسم امللك: » قطعة تغزوت « .

موقعه: دوار ايت مسعود جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 03/12/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 39 ار 33 س.

نوعه: ارض فالحية .

اجملاورون:

شماال: ورثة ند العربي؛ 

شرقا: كويجا احلسن؛

جنوبا: زكري رشيد.

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28445 - 39

اسم امللك: » حبال تنجارت « .

موقعه: دوار اوالد ابراهيم بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 25/12/2018.

املساحة التى اظهرها التصميم: 02 ار 40 س.

نوعه: ارض عارية .

اجملاورون:

شماال: موالي عبد اهلل منير؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: الطريق.

غربا : خديجة ايت مويس؛

طالب التحفيظ: السيد منصف احلسان بن عمر.

مطلب رقم 28480 - 39

اسم امللك: » منزل البالليع « .

موقعه: حي البالليع بلدية تارودانت.

وقع حتديده: 15/01/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 99 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: محمد ادراخ؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: حسن بكرمي.

غربا : ورثة الهاللي؛

طالب التحفيظ: السيد ابراهيم مرشيق بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 28558 - 39

اسم امللك: » اميل « .

موقعه: حي النصر بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 25/02/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 01 ار 18 س.

نوعه: دار للسكن سفلية.

اجملاورون:

شماال: عبد اهلل اوملعلم والرسم العقاري عدد 38939/39؛ 

شرقا: الطريق؛

جنوبا: احمد العبدالوي؛

غربا : عباد فاطيمة؛

طالب التحفيظ: السيد محمد طاسلي بن ميلود.

مطلب رقم 28589 - 39

اسم امللك: » دار نزهة « .

موقعه: اوالد بنونة مدينة تارودانت.

وقع حتديده: 14/03/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 57 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 28589/39؛ 

شرقا: بن مسعود؛

جنوبا: ممر والراسي فطومة؛

غربا : الراجي حماد؛

طالب التحفيظ: السيدة نزهة اشن بنت العربي.

مطلب رقم 28620 - 39

اسم امللك: » ملك خالص « .

موقعه: دوار احلجاج جماعة اخلنافيف قيادة اوالد امحلة دائرة اوالد تامية 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 08/04/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 01 ار 97 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: محمد نادير؛
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جنوبا: محمد بولكربوزن ؛

غربا : ايت القاضي؛

طالب التحفيظ: السيد احلسن خالص بن محمد.

مطلب رقم 28628 - 39

اسم امللك: » حتت الساقية « .

اوالد  دائرة  الكفيفات قيادة عني شعيب  الرويف جماعة  دوار  موقعه: 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 17/04/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 56 ار 59 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 29370/س؛ 

شرقا: الرسوم العقارية عدد 12477/39 – 37251/09 - 21231/09؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 21429/س ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 29316/س ؛

طالب التحفيظ: السيد محمد شائب بن ابريك.

مطلب رقم 28634 - 39

اسم امللك: » دار باري « .

موقعه: رقم 57 حي الرطيم بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 22/04/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 80 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 34980/39؛ 

شرقا: عبد اهلل وزهرة احلمري؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 7653/39.

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ: السيد عمر باري بن مبارك.

مطلب رقم 28640 - 39

اسم امللك: » ملك املسعودي « .

موقعه: دوار تصدرت جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 22/04/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 99 ار 78 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: انزيض احمد؛ 

شرقا: انزيض احمد؛

جنوبا: انزيض فاضمة.

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ: السيد موالي سعيد املسعودي بن احلسن.

مطلب رقم 28663 - 39

اسم امللك: » البركة « .

موقعه: ملريجة زرايب اوالد بنونة بلدية تارودانت.

وقع حتديده: 06/05/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 64 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: ممر؛ 

شرقا: بصاط هبة؛

جنوبا: ورثة اعراب حسن.

غربا : ايت فتاح صالح؛

طالب التحفيظ: السيد محمد اقشور بن احمد.

مطلب رقم 28689 - 39

اسم امللك: » ملك ناصر « .

موقعه: حي الشليوات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 29/05/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 82 س.

نوعه: دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: موالي مبارك لبريك؛

جنوبا: موالي مبارك لبريك.

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ: السيد ناصر لبريك.

مطلب رقم 28718 - 39

اسم امللك: » دار الفياللي « .

موقعه: دوار احلومر جماعة وقيادة احمر دائرة يسدي عبد اهلل اوموسى 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 17/06/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 01 ار 05 س.

نوعه: دار للسكن سفلية.

اجملاورون:

شماال: الطريق؛ 

شرقا: منصور عبد الواحد؛
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جنوبا: صابر احمد ونور الدين متوفق.

غربا : احمد اكفاف؛

طالب التحفيظ: السيد عمر اكضيض بن مبارك.

مطلب رقم 31165 - 39

اسم امللك: » ملك حتت الطريق 2 « .

قيادة  واعزيز  سيدي  جماعة  تغالمت  تغزريفت  دوار  مزارع  موقعه: 

تافنكولت دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 18/07/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 50 ار 89 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ؛ 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 19246/39؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 37504/39.

غربا : ورثة ايت حوماش؛

طالب التحفيظ: السيد احلسني بوالرحيم بن عمر.

مطلب رقم 31220 - 39

اسم امللك: » ملك شمسي « .

احلمري  ودائرة سيدي موسى  قيادة  الدير  اكركر جماعة  دوار  موقعه: 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 23/08/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 27 ار 36 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ممر خاص واحمد مشماش؛ 

شرقا: الرسم العقاري عدد 43227/39؛

جنوبا: الطريق.

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ: السيد جمال الدين شمسي بن محمد.

مطلب رقم 31246 - 39

اسم امللك: » مفتاح « .

موقعه: مزارع دوار الطالعة جماعة و قيادة احمر ودائرة سيدي موسى 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده: 05/09/2019.

املساحة التى اظهرها التصميم: 02 هـ 61 ار 58 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 40280/39؛ 

شرقا: الرسم العقاري عدد 40280/39 والسهب؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 7594/39.
غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ: السيد كبر املاسي بن سعيد.
احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    

محافظة سيدي بنور

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة العامرية 

،إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 
القروية   باجلماعة  الكائنة  العامرية  املدعوة  باملنطقة  الواقعة 
العامرية قيادة بني هالل دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي 
عدد:174-69  الشريف  )الظهير  اإلعالن  هذا  نشر  من  ابتداء  شهرين 

املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.
املطالب عدد:

  72640 - 63003 - 60285 - 64619 - 61851 - 72639 - 71179 - 59399
  60299 - 71182 - 61866 - 72641 - 63007 - 60294 - 66799 - 61865
  61868 - 72644 - 63215 - 60480 - 71186 - 61867 - 72642 - 63212
  63598 - 60866 - 71283 - 61870 - 72737 - 63563 - 60606 - 71278
  71422 - 61872 - 73272 - 63679 - 61004 - 71411 - 61871 - 72742
  73335 - 63763 - 61016 - 71433 - 61874 - 73334 - 63760 - 61006
  61409 - 71698 - 61877 - 73341 - 63764 - 61101 - 71636 - 61876
  61941 - 73479 - 63766 - 61427 - 71899 - 61937 - 73348 - 63765
  63772 - 61569 - 72586 - 61971 - 73482 - 63769 - 61562 - 72584
  72601 - 62174 - 74735 - 63773 - 61574 - 72587 - 62063 - 74711
  74837 - 63796 - 61697 - 72618 - 62483 - 74828 - 63774 - 61601
  61798 - 72732 - 62521 - 74842 - 63809 - 61729 - 72724 - 62484
  62610 - 74849 - 63828 - 61848 - 72733 - 62605 - 74843 - 63825
  63881 - 61943 - 72736 - 62628 - 74856 - 63829 - 61869 - 72734
  72884 - 62721 - 74865 - 63882 - 61973 - 72739 - 62690 - 74863
  68115 - 63905 - 61982 - 74748 - 62760 - 74954 - 63884 - 61978
  61996 - 74864 - 62764 - 68157 - 63908 - 61988 - 74855 - 62762
  62866 - 68163 - 63985 - 62026 - 75024 - 62776 - 68160 - 63909
  64005 - 62029 - 68158 - 62903 - 68166 - 64004 - 62027 - 68110
  68162 - 62931 - 69042 - 64009 - 62032 - 68159 - 62912 - 68573
  69048 - 64205 - 62057 - 68576 - 62933 - 69044 - 64182 - 62034
  62097 - 69028 - 62946 - 69049 - 64223 - 62096 - 69012 - 62936
  62990 - 70061 - 64292 - 62099 - 69142 - 62988 - 69851 - 64227
  64482 - 62103 - 70022 - 62996 - 70098 - 64356 - 62100 - 70008
  70092 - 63060 - 70274 - 64486 - 62104 - 70090 - 63008 - 70131
  70289 - 64582 - 62154 - 70138 - 63066 - 70288 - 64492 - 62106
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 62409 - 70279 - 63156 - 70321 - 64617 - 62194 - 70145 - 63115
 -  70323  -  64631  -  62518  -  70285  -  63187  -  70322  -  64618  -
 62534 - 70296 - 63464 - 70329 - 64632 - 62519 - 70290 - 63348
 -  70422  -  66095  -  62538  -  70297  -  63692  -  70415  -  65842  -
 62540 - 70308 - 63808 - 70434 - 66098 - 62539 - 70298 - 63761
 -  70524  -  66790  -  62541  -  70313  -  63818  -  70440  -  66765  -
 62545 - 70319 - 63826 - 70738 - 67947 - 62544 - 70316 - 63823
 -  70741  -  71274  -  62592  -  70324  -  63830  -  70740  -  71185  -
  62772 - 70448 - 63974 - 70742 - 71279 - 62603 - 70393 - 63866
 64036 - 71146 - 71358 - 62799 - 70459 - 64033 - 70751 - 71285
 -  62865  -  70477  -  64044  -  71153  -  71546  -  62802  -  70474  -
  64126 - 59416 - 72190 - 62930 - 70479 - 64046 - 71155 - 71554
  72592 - 62997 - 70492 - 64187 - 59625 - 72197 - 62941 - 70482
  70499 - 64470 - 61353 - 72599 - 62998 - 70496 - 64268 - 61331
  61805 - 72619 - 63002 - 70501 - 64475 - 61354 - 72602 - 63000

. 70565 - 64584
جميع هذه املطالب على الرمز 44

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور
مصطفى بومهدي    

محافظة كلميم

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى: " ملك الصداقة 2 "
موضوع مطلب التحفيظ رقم 4571 - 56 الـذي أدرج اإلعالن عن 

خالصة املطلب بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 473 املؤرخة
 في 23 يناير 2008، والتي تسرب إليها خطأ مادي. 

بدال من: 
- دائرة كلميم قيادة القصابي جماعة اباينو.

- ارض فالحية بورية.
اقرأ: 

- اجلماعة احلضرية لكلميم حي تاييرت.
- امللك عبارة عن ارض عارية.

والباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية بكلميم

محمد عرظاوي    

محافظة إفران

مطلب رقم 1931 - 57
اسم امللك : "صباح".

املدعو "مزارع  أزرو، جماعة تكريكرة احملل  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 
ايت بوراس املرس تيزي وهرارة " .

مساحته اإلجمالية : 01هـ48ار93 سنتيار 

نوعه: أرض رعوية محجرة بها اشجار .

اجملاورون:

شماال : ادريس بوعزاوي ،ورثة السعايدي ميمون ،ورثة حمودان ابرباش ،

شرقا : طالب التحفيظ ،

جنوبا : مطلب795 - 57 ،

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت : طريق عمومية تخترق امللك بني العالمتني 

)ب3 - ب4 ( الى ما بني العالمتني )ب10 - ب11( .

طالبوا التحفيظ: 

1 - يعكوبي عبد احلكيم بن سعيد بنسبة01/03 ،

2 - يعكوبي عثمان بن سعيد بنسبة 01/03 ،

3 - يعكوبي هشام بن سعيد بنسبة 01/03 .

مطلب رقم 3710 - 57

اسم امللك : "وهيب".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تيمحضيت .

مساحته اإلجمالية : 03هـ56ار13 سنتيار يتكون من قطعتني :

القطعة االولى مساحتها : 02هـ92 ار 40س ،

القطعة الثانية مساحتها : 63ار73س .

نوعه: أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون:

،شكري  معه  ومن  مصطفى  ،عسيوان  يطو  عسيوان   : شماال 

مصطفى ،

شرقا : طريق،

جنوبا : ساقية ،ورثة ومنعي املكي ،

غربا : بلعياشي حمو ،عسيوان مصطفى ،

احلقوق العينية والتحمالت : ساقية تخترق امللك من العالمتني )ب12 

- ب13( الى ب4 ،

ساقية تخترق امللك بني ب12 وب9 .

طالب التحفيظ : محمد وحساين حتاش . 

مطلب رقم 3747 - 57

اسم امللك : "فدان مترابطني 3".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي .

مساحته اإلجمالية : 45ار 

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال : الساقية،

شرقا : الساقية،

جنوبا : الرسم العقاري عدد7479/ك ،
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غربا : الرسم العقاري عدد12099/ك.

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ: االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر اوقاف اقليم 

افران مبكناس .

مطلب رقم 3760 - 57

اسم امللك : "بوتغبالوت ".

املدعو  احملل   ، صميم  بن  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

"تغبالوت سيدي راشد ".

مساحته اإلجمالية : 24ار02 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال : العقيوي فاطمة ،حامت هشام ،

شرقا : الساقية ،

جنوبا : حوسي رحو ،

غربا : رسم عقاري عدد17800 - 57 ،17910 - 57 .

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ: لعقيوي محمد بن احلسني .

مطلب رقم 3762 - 57

اسم امللك : "بوتعمريت ".

املدعو  احملل   ، صميم  بن  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم  موقعه: 

"بوتعمريت ".

مساحته اإلجمالية : 01 هـ 28 ار81 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري عدد13876 - 57 ،

شرقا : طالب التحفيظ ،

جنوبا : ممر اخليول ،يطوشان اسليمان ،

غربا : مجاور غير معروف .

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ: لعقيوي محمد بن احلسني .

طلب رقـم 3784 - 57

اسم امللك : "تسليت".

موقعه : اقليم إفران، مدينة ازرو ، احملل املدعو " الرتاحة " 

مساحته اإلجمالية : 1ار49 سنتيار 

نوعه: سكنى دات سفلي وطابق علوي واحد .

اجملاورون:

شماال : هاشيمي عليوي ،

شرقا : الزنقة،

جنوبا : الفقير جياللي ،

غربا : عمر وعزيز ورثة احلاج الوبي ،.

احلقوق العينية والتحمالت : 

حائط مشترك على طول العالمات ب2 - ب1 - ب4 - وب3 . 

طالب التحفيظ: موحى وادريس تربي بن اسماعيل .

مطلب رقم 3788 - 57

اسم امللك : "بوغامن 1".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تيمحضيت .

مساحته اإلجمالية : 03هـ57ار46 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال : ورثة بناصر احلسني ، واد كيكو ،

شرقا : ورثة بناصر احلسني ،ممر عمومي ،ساقية صغيرة ،

جنوبا : ساقية صغيرة ،ناجية الشعايبي ،

غربا : طالبة التحفيظ .

احلقوق العينية والتحمالت : ساقية صغيرة تخترق امللك .

طالب التحفيظ: فطيمة معزوز بنت وزارو . 

مطلب رقم 3789 - 57

اسم امللك : "بوغامن 2".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تيمحضيت .

مساحته اإلجمالية : 02هـ25ار07 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية بها بئر وبيت محرك .

اجملاورون:

شماال : واد كيكو ،

شرقا : عالوي موحى ،

جنوبا : ساقية صغيرة ،

غربا : الرسم العقاري عدد 12561 - 57 ،طالب التحفيظ .

احلقوق العينية والتحمالت : ساقية صغيرة تخترق امللك .

طالبة التحفيظ : فطيمة معزوز بنت وزارو . 

مطلب رقم 3808 - 57

اسم امللك : "السبعاوية ".

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة تزكيت احملل املدعو " السبعاوية" .

مساحته اإلجمالية : 01هـ00ار51 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون .

اجملاورون:

شماال : الزاوي حنان ،

شرقا : الزاوي احلسني ،

جنوبا : واد ،

غربا : الطريق الرئيسية عرضها 20متر رقم 7048 .

احلقوق العينية والتحمالت : 

خط تيار كهربائي متوسط الضغط يخترق امللك .

طالبة التحفيظ : الزاوي سعاد بنت محمد .
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مطلب رقم 3917 - 57

اسم امللك : "بالد الزفزافي ".

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة تزكيت احملل املدعو " الريبعة " .

مساحته اإلجمالية : 11هـ46ار17 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية بها بنايتني وحوض ماء وبئرين وبيي محرك واشجار.

اجملاورون:

شماال : الطريق ،

شرقا : الطريق،

جنوبا : مطلب عدد 3714 - 57 ،

غربا : محمد ريفي ،ادريس سروت .

احلقوق العينية والتحمالت : خط تيار كهربائي منخفظ الضغط .

طالب التحفيظ :  الزفزافي عبد السالم بن حمادي. 

مطلب رقم 3924 - 57

اسم امللك : "امرابطن ".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة ، احملل املدعو " ايت 

عال امرابطن " .

مساحته اإلجمالية : 28 ار47 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون:

شماال : احزي حلسن ،

شرقا : الرسم العقاري 17359 - 57 ،

جنوبا : الرسم العقاري عدد42206 - 57 ،17041/ك ،

غربا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت : بئر بجوار العالمة رقم 4 .

طالب التحفيظ: محمد بن عثمان اومرغاد .

مطلب رقم 3925 - 57

اسم امللك : "ورثة مفاضل ".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة عني اللوح ،احملل املدعو "عني 

اللوح املركز .

مساحته اإلجمالية : 01ار03 سنتيار 

نوعه: سكنى دات سفلي .

اجملاورون:

شماال : زنقة ،

شرقا : ويسى محمد ،

جنوبا : حسن ويكا ومن معه ، ارض غير محفظة ،

غربا : كمال مفاضل ومن معه .

احلقوق العينية والتحمالت : 

حائط مشترك على طول العالمات ب2 - ب3 - ب4.

حائط مشترك على طول العالمتني ب1 - ب6 .

طالبوا التحفيظ: مفاضل كمال بن الطيب ، ومن معه .

مطلب رقم 3933 - 57

اسم امللك : "تشوت ".

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة ضاية عوا ،احملل املدعو "تشوت" .

مساحته اإلجمالية : 26ار86 سنتيار 

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال : علي بن عيسى ،

شرقا : ورثة عمار بن ميمون ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : محمد بن حلسن ناموس .

احلقوق العينية والتحمالت : 

خط تيار كهربائي منخفظ الضغط 

طالب التحفيظ : بوتقرينت محمد بن علي . 

مطلب رقم 3934 - 57

اسم امللك : "تاحبوت".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم .

مساحته اإلجمالية : 80ار34 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال : بوعزة حلسن ،بوعزة احمد ،

شرقا : بوعزة سعيد ،

جنوبا : واد ويقورن ،

غربا : جابري ميمونة ،بوعزة رشيدة ،بوعزة حياة ،بوعزة فاطمة ،.

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : احلسن تزواغ بن مزيان . 

احملافظ على األمالك العقارية بافران

                     عبد اجلبار فرطاس

محافظة احلوز

مطلب رقم 5480 - 65

امللك املسمى: " تسوين "

الكائن: إقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة تيديلي، دوار تنغورت.

مساحته: 02 هك 46 آر 31 س .

وقع حتديده في: 19 أبريل 2011. 

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: شعبة، ورثة بن علي، ربيعة بنت بوزيد.

مطلب  أوتغارت،  محمد  ونصف،  متر  عرضه  ممر  عمومي،  ممر   : شرقا 

حتفيظ رقم 2891/65.

جنوبا: شعبة.

غربا: ورثة بن علي، محمد أوتغارت.

طالب التحفيظ : السيد محمد البوشيبتي بن أحمد ومن معه.
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مطلب رقم 5669 - 65

امللك املسمى: " املنزه "

الكائن: إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوريكة، دوار اكلموس.

مساحته: 00 هك 15 آر 90 س .

وقع حتديده في: 04 أغسطس 2010. 

ومسبح  وبئر  أول  وطابق  للسكنى من سفلي  بناية  بها  أرض  نوعه: 

وحمام.

اجملاورون :

شماال: ممر عمومي عرضه 6 أمتار.

شرقا : ممر عمومي عرضه 5 أمتار.

جنوبا: بحمان محمد، مكان عمومي.

غربا: شعبة تايزلت.

طالب التحفيظ : السيد رشيد أبرغو بن امحمد.

مطلب رقم 6926 - 65

امللك املسمى: " الفافن 1 "

الكائن: إقليم احلوز دائرة وجماعة ومركز اسني.

مساحته: 00 هك 39 آر 82 س .

وقع حتديده في: 11 سبتمبر 2019. 

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون :

شماال: رسم عقاري رقم 21028/65، شعبة.

شرقا: رسم عقاري رقم 21028/65.

جنوبا: طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

غربا: طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

طالبة التحفيظ : جماعة آسني.

مطلب رقم 11401 - 65

امللك املسمى: " ملك ايت احلاج محماد "

الكائن: إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوريكة، دوار مصرف البرج.

مساحته: 00 هك 09 آر 10 س .

وقع حتديده في: 17 أبريل 2019.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي من تراب عبارة عن خربة.

اجملاورون :

شماال: زنقة، ورثة املربوح.

شرقا : زنقة.

جنوبا: زنقة، إبراهيم بن محمد.

غربا: امورك محمد، ورثة املربوح.

طالب التحفيظ : السيد محماد ايت احلاج بن حوسى.

مطلب رقم 11407 - 65

امللك املسمى: " بوهالل "

الكائن: إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار اومناس.

مساحته: 01 هك 06 آر 12 س .

وقع حتديده في: 23 أبريل 2019.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: رشيد بنسليمان، خليد بوحو.

شرقا : ممر عمومي، رسم عقاري رقم 2944/65.

جنوبا: رسم عقاري رقم 5577/65.

غربا: رسم عقاري رقم 1005/65.

طالب التحفيظ : السيد محمد نوار بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 11423 - 65

امللك املسمى: " فوق اورير "

الكائن: إقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة وزكيتة، دوار اكدور.

مساحته: 04 هك 26 آر 11 س .

وقع حتديده في: 23 يوليوز 2019.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: ممر.

شرقا : ايت قر حسني، طريق عمومية.

جنوبا: طريق عمومية، ايت بال أحمد، شعبة.

غربا: ممر، شعبة.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 11442 - 65

امللك املسمى: " دار الزيتون "

الكائن: إقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة وزكيتة، دوار الزي.

مساحته: 00 هك 23 آر 52 س .

وقع حتديده في: 15 ماي 2019.

نوعه: أرض بها مسكن من سفلي وسطح وثالث بنايات من سفلي 

ومسبح وبئرين وحديقة وصهريج وإسطبل.

اجملاورون :

شماال: طريق معبدة عرضه 4 أمتار.

شرقا : مصرف، رسم عقاري رقم 14271/م، الورزازي.

جنوبا: الورزازي، طريق عمومية.

غربا: طريق عمومية.

طالب التحفيظ : توفيق الهاروشي بن محمد.

مطلب رقم 11491 - 65

امللك املسمى: " جنان اوتغال 20 "

الكائن: إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة أغواطيم، احملل املدعو اوتغال.

مساحته: 00 هك 30 آر 16 س .

وقع حتديده في: 19 يونيو 2019.
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نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون والبرقوق.

اجملاورون :

شماال: ورثة ادرزان.

شرقا : ممر عمومي عرضه متر واحد، ايت سي حمادي بن ايجة.

جنوبا: ممر عمومي عرضه متر واحد.

غربا: ورثة ايت أومغار، واد سيدي فارس.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 11512 - 65

امللك املسمى: " يليس "

الكائن: إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوكاميدن، دوار تخفست.

مساحته: 00 هك 06 آر 83 س .

وقع حتديده في: 26 يونيو 2019.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

رسم  مسعاود،  ايت  ورثة   ،11513/65 رقم  التحفيظ  مطلب  شماال: 

عقاري رقم 19753/65.

شرقا : رسم عقاري رقم 19734/65، مشروع طريق عرضها 3 أمتار.

جنوبا: مشروع طريق عرضها 3 أمتار.

غربا: مشروع طريق عرضها 3 أمتار، رسم عقاري رقم 19753/65.

طالب التحفيظ : السيد عصام غمرط بن محمد.

مطلب رقم 11513 - 65

امللك املسمى: " اجلمال "

الكائن: إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوكاميدن، دوار تخفست.

مساحته: 00 هك 06 آر 59 س .

وقع حتديده في: 26 يونيو 2019.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: مشروع طريق عرضها 3 أمتار، ورثة ايت مسعاود.

شرقا : ورثة ايت مسعاود.

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 11512/65، رسم عقاري رقم 19753/65.

غربا: مشروع طريق عرضها 3 أمتار، رسم عقاري رقم 19753/65.

طالب التحفيظ : السيد سعيد حمني بن محمد.

مطلب رقم 11522 - 65

امللك املسمى: " درع العوينة "

سهب  دوار  متصلوحت،  جماعة  حتناوت،  دائرة  احلوز  إقليم  الكائن: 

التحتاني.

مساحته: 01 هك 55 آر 84 س .

وقع حتديده في: 04 يوليوز 2019.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: طريق، قناة.

شرقا : موالي احمد ساحب.

أمتار، مطلب   8 رقيق، طريق عمومية عرضها  رقية  اللة  ورثة  جنوبا: 

التحفيظ رقم 758/65.

غربا: ممر عمومي عرضه 8 أمتار، مطلب التحفيظ رقم 758/65، ورثة 

موالي سعيد دردك.

طالب التحفيظ : السيد سيدي محمد ساحب.

مطلب رقم 11525 - 65

امللك املسمى: " الغرس "

سهب  دوار  متصلوحت،  جماعة  حتناوت،  دائرة  احلوز  إقليم  الكائن: 

التحتاني.

مساحته: 00 هك 76 آر 66 س .

وقع حتديده في: 04 يوليوز 2019.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: السالك.

شرقا : طريق عمومية، رسم عقاري رقم 3857/43، رسم عقاري رقم 

18034/م.

جنوبا: ورثة حميدان.

غربا: والد لشهب.

طالب التحفيظ : السيد سيدي محمد ساحب.

مطلب رقم 12535 - 65

امللك املسمى: " ملك اللة نزهة "

الكائن: إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، زنقة اجملدوب.

مساحته: 00 هك 01 آر 40 س .

وقع حتديده في: 29 يوليوز 2019.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون :

شماال: عبد الرزاق كوكو.

شرقا : زنقة.

جنوبا: زنقة.

غربا: مطلب التحفيظ رقم 12536/65.

طالبة التحفيظ : السيدة اللة نزهة الطائع بنت موالي عمر.

مطلب رقم 12551 - 65

امللك املسمى: " اخلطارة البيضة 2 "

الكائن: إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار بعقيلة.

مساحته: 01 هك 59 آر 94 س .
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وقع حتديده في: 26 أغسطس 2019.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري رقم 12867/65، ورثة عبد اهلل.

شرقا : مشروع طريق عرضها 10 أمتار.

جنوبا: ورثة ابراهيم.

غربا: الرسم العقاري رقم 2900/65.

طالب التحفيظ : السيد بنيند السي محمد بن ادريس ومن معه.

مطلب رقم 12565 - 65

امللك املسمى: " مخفمان 1 "

دوار  تكركوست،  اللة  جماعة  أمزميز،  دائرة  احلوز  إقليم  الكائن: 

مخفمان.

مساحته: 00 هك 07 آر 98 س .

وقع حتديده في: 04 سبتمبر 2019.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: يوسف بن عمرية.

شرقا: ساقية، طريق عمومية.

جنوبا: ساقية.

غربا: بن الطيبي محمد.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12567 - 65

امللك املسمى: " مخفمان 3 "

دوار  تكركوست،  اللة  جماعة  أمزميز،  دائرة  احلوز  إقليم  الكائن: 

مخفمان.

مساحته: 00 هك 16 آر 34 س .

وقع حتديده في: 04 سبتمبر 2019.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون :

شماال: طريق عمومية.

شرقا: الرسم العقاري رقم 14059/م، مصرف.

جنوبا: ساقية.

غربا: الرسم العقاري رقم 14066/م.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12568 - 65

امللك املسمى: " مقبرة سيدي محند"

دوار  تكركوست،  اللة  جماعة  أمزميز،  دائرة  احلوز  إقليم  الكائن: 

مخفمان.

مساحته: 00 هك 87 آر 37 س .

وقع حتديده في: 04 سبتمبر 2019.

نوعه: مقبرة.

اجملاورون :

شماال: مطلب التحفيظ رقم 23325/م.

شرقا: مصرف، مطلب التحفيظ رقم 12566/65.

جنوبا: الرسم العقاري رقم 22349/65.

غربا: طريق عمومية، ورثة أيت لعياد.

طالبة التحفيظ: األوقاف العامة.

مطلب رقم 12573 - 65

امللك املسمى: " اجوان 3 "

الكائن: إقليم احلوز دائرة أمزميز، جماعة اللة تكركوست، احملل املدعو 

اجوان.

مساحته: 00 هك 02 آر 11 س .

وقع حتديده في: 10 سبتمبر 2019.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري رقم 40891/04.

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 987/م.

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 987/م.

غربا: الرسم العقاري رقم 40891/04.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

     شرف محمد

محافظة  اشتوكة - أيت باها.

مطلب رقم 2635 - 80 

اسم امللك : " ملك رشيد"

الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  أومالل  باها  أيت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 09/01/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هكتار 58 ار 04 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بها بيوت بالستيكية.

اجملاورون:

شماال: أيت عبد القادر و عائشة بنت مبارك إبودرارن ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 5496 - 80 ؛ 
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جنوبا: أحمد رشيد؛

غربا: مطلب التحفيظ عدد 2623 - 80 و إيجة رشيد.

طالب التحفيظ: أولهينت العربي بن احلسني. 

مطلب رقم 2581 - 80 

اسم امللك : " 8 منازل"

موقعه : سيدي عبد اهلل البوشواري اجلماعة الترابية أيت باها إقليم 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 06/12/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06ار 11 سنتيار.

نوعه: أرض بها ثمان بنايات مكونة من طابق سفلي و اخر علوي.

اجملاورون:

شماال: أحمد أيت تومير و احلاج إبراهيم بن اليزيد ؛

شرقا: زنقة ؛ 

جنوبا: زنقة؛

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ: محمد إجنار.

مطلب رقم 2582 - 80 

اسم امللك : " فيال أجنار"

الترابية سيدي  اجلماعة  البوشواري  اهلل  عبد  مركز سيدي   : موقعه 

عبد اهلل البوشواري إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 06/12/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 ار 51 سنتيار.

نوعه: فيال عبارة عن بناية مكونة من طابق سفلي و اخر علوي في جزء 

منها و بناية مكونة من طابق سفلي في جزء اخر و مراب و حديقة 

بها أشجار الزيتون .

اجملاورون:

شماال: احلاج الطيب البوشواري ؛

شرقا: زنقة ؛ 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 3583/60؛

غربا: مقبرة.

طالب التحفيظ: محمد أجنار.

مطلب رقم 2664 - 80 

اسم امللك : " ملك محبوب"

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  أوسعود  أدوز  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 02/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 50 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: باعمر بايش ؛

شرقا: زنقة ؛ 

جنوبا: جادا أوتانان و محمد أوشن؛

غربا: محمد أوشن.

طالب التحفيظ: محمد محبوب بن محمد و من معه.

مطلب رقم 2708 - 80 

اسم امللك : " أمزير"

موقعه : دوار تالبرجت اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 27/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هكتار 00 ار 14 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بها بنايتني مكونتني من طابق سفلي و اخر علوي 

و بناية مكونة من طابق سفلي.

اجملاورون:

شماال: علي لوميش ؛

شرقا: حلسن بن احلسني و كنموز أحمد بن حمو ؛ 

جنوبا: طريق معبدة؛

غربا: ممر و هشوم احلسني بن علي و أحمد با حسن.

طالب التحفيظ: أحمد النبصيري بن إبراهيم.

مطلب رقم 2726 - 80 

اسم امللك : " تدويرت"

موقعه : دوار تسيال اجلماعة الترابية ماسة إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 24/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 ار 85سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية من طابق سفلي و اخر علوي محاطة ببناية من 

طابق سفلي اخر علوي مكونة من طني في جزء منها و أرض محاطة 

بسور في جزء اخر.

اجملاورون:

شماال: أحمد طيرا ؛

شرقا: أحمد طيرا ؛ 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 2869/60؛

غربا: أحمد طيرا و طريق.

طالب التحفيظ: احلسني طيرى بن أحمد.
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مطلب رقم 2738 - 80 

اسم امللك : " ملك أمل"

موقعه : دوار البويبات اجلماعة الترابية إلنشادن إقليم أشتوكة-أيت 

باها.

وقع التحديد في 02/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 61 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية من طابق سفلي مكونة من طني في جزء منها 

و أرض عارية في جزء اخر.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة ؛

شرقا: محمد لقدور ؛ 

جنوبا: إبراهيم لقدور؛

غربا: ممر عمومي.

طالب التحفيظ: محمد القدور بن إبراهيم.

مطلب رقم 2752 - 80 

اسم امللك : " ملك مونيب"

: زنقة احملكمة اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت  موقعه 

باها.

وقع التحديد في 10/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 96 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية من طابق سفلي و اخر علوي.

اجملاورون:

شماال: محمد أكثير ؛

شرقا: زنقة ؛ 

جنوبا: زنقة؛

غربا: طريق معبدة.

طالب التحفيظ: احلسني مونيب بن إيدر.

مطلب رقم 2795 - 80 

اسم امللك : " ملك اخلير"

موقعه : احملل املدعو مزارع دوار السطايح اجلماعة الترابية بلفاع إقليم 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 06/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 هكتار 78 ار 94 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي ؛

شرقا: شيدار محمد و ورثة احملفوظ ؛ 

جنوبا: أبودرار احلسني و أيت مسعود و أيت جنيم؛

غربا: مطلب التحفيظ عدد 2856 - 80 و أيت أحمد أوعلي.

طالب التحفيظ: احلبيب سيدنو بن أحمد.

مطلب رقم 2768 - 80 

اسم امللك : " شامخ"

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 22/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 90 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: السعدية جالوني ؛

شرقا: عبد الكبير جالوني ؛ 

جنوبا: زنقة؛

غربا: خديجة حكيمي.

طالب التحفيظ: احلسني شامخ بن احلسن.

مطلب رقم 2797 - 80 

اسم امللك : " ملك محنو"

موقعه : دوار اخلربة اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-أيت 

باها.

وقع التحديد في 07/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: إشراك بوميجان ؛

شرقا: زنقة ؛ 

جنوبا: زنقة؛

غربا: إشراك بوميجان.

طالب التحفيظ: إبراهيم محنو بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 2809 - 80 

اسم امللك : " ملك يوسف"

إقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  أونكرف  تالت  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.



2383 عدد 1114 - 12 رمضان 1441 )6 ماي 2020(

وقع التحديد في 13/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 ار 03 سنتيار.

نوعه: أرض محاطة بسور.

اجملاورون:

شماال: زنقة ؛

شرقا: مومن احلسني ؛ 

جنوبا: محمد تاموت؛

غربا: طريق معبدة.

طالب التحفيظ: املصطفى برباد.

مطلب رقم 2813 - 80 

اسم امللك : " ملك بوجليل 2"

أشتوكة-أيت  إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  التوامة  حي   : موقعه 

باها.

وقع التحديد في 20/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 61 سنتيار.

نوعه: أرض بها بناية من طابق سفلي و اخرين علويني.

اجملاورون:

شماال: زنقة ؛

شرقا: زنقة ؛ 

جنوبا: محمد القسيمي؛

غربا: محمد اليعقوبي.

طالب التحفيظ: عبد السالم بوجليل بن الصديق.

مطلب رقم 2816 - 80 
اسم امللك : " إمي أكجكال"

أشتوكة-أيت  إقليم  أمزال  أيت  الترابية  اجلماعة  تزكي  دوار   : موقعه 

باها.

وقع التحديد في 20/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 40 ار 13 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية بها شجرتي أركان.

اجملاورون:

شماال: عبد اهلل بن بيهي ؛

شرقا: علي أوموماد ؛ 

جنوبا: ورثة سي بايح؛

غربا: ورثة أيت أوشتوك.

طالب التحفيظ: أحمد أولعبيد.

مطلب رقم 2819 - 80 

اسم امللك : " منزل السعادة"

إقليم أشتوكة-أيت  باها  أيت  الترابية  اجلماعة  السعادة  زنقة   : موقعه 

باها.

وقع التحديد في 21/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 80 سنتيار.

نوعه: دار للسكن مكونة من طابق سفلي و اخر علوي.

اجملاورون:

شماال: املومن إبراهيم ؛

شرقا: ورثة أحمد أوعدي ؛ 

جنوبا: ورثة أحمد أوعدي؛

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ: عبد اهلل ولعسري.

احملافظ على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها 

                                 محمد بلقايد


