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األمالك العقارية

الالزم بواسطة اعالنات تعلق مبصلحة  الوقت  التحديد تعلن للعموم في  تواريخ  إن   ) أ   
اشهار  وبواسطة  القائد  ومبكتب  اإلبتدائية  وباحملكمة  العقارية  األمالك  على  احملافظة 

بأسواق الناحية.
التحفيظ،  املبينة أسماؤهم في مطلب  للمجاورين  ترسل استدعاءات خصوصية  كما 
أما األشخاص الذين يريدون معرفة اليوم املعني إلجراء التحديد فلهم أن يطلبوا ذلك من 

مصلحة احملافظة على األمالك العقارية.
ب ( إن آخر أجل إلبداء التعرضات على املطالب التي تنشر حسب مقتضيات الفصل 
املطالب  تاريخ نشر خالصات هذه  ابتداء من  قدره شهرين  العقاري  القانون  37 من 

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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شرقا: مدرسة الشيخ املعطي؛ 

جنوبا: محمد بن موسى؛

غربا:ورثة الشرقاوي احلاج عبد العزيز.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مؤرخ في29 نوفمبر 2002.

 04 موافق   1396 الثانية  جمادى   10 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -

يونيه1976.

 20 موافق   1385 رمضان  عشر   18 في  مؤرخ  عدلي  تركة  رسم   -

يناير1966.

2020 على  التاريخ املقرر االجراء عملية التحديد املؤقت يوم 15 ماي 

الساعة: h 09 30 صباحا

مطلب رقم 53114 - 18

تاريخ اإليداع: 17 مارس 2020.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الكرويطي بن املعطي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » نبوتي«.

نوعه: ارض فالحية.

موقعه: دائرة وادي زم، جماعة قصبة الطرش دوار آيت اخلرانية الزعارطة.

مساحته: 19آر53س تقريبا.

حدوده:

شماال: سعيد منصف؛

شرقا: الطريق؛ 

جنوبا: الطريق؛

غربا:الرسم العقاري 29827 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 شعبان 1435 موافق28 يونيو 2014.

 22 موافق   1440 احلجة  ذي   20 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

اغسطس2019.

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 15 ماي 

الساعة:h 09 30 صباحا.

مطلب رقم 53115 - 18

تاريخ اإليداع: 17 مارس 2020.

طالب التحفيظ : ابصايري صالح بن املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

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

نوعه: ارض فالحية بها مسكن وبئر وأشجار.

موقعه: دائرة وادي زم، جماعة بني سمير دوار الدحامنة.

مساحته: 82آر تقريبا.

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53107 - 18

تاريخ اإليداع: 13 مارس 2020.

طالب التحفيظ :املعطي شامي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بالد الشامي«.

نوعه: ارض فالحية.

موقعه: دائرة وادي زم، جماعة الكناديز دوار أوالد علي.

مساحته: 02آر تقريبا.

حدوده:

شماال: سعيد ولد املعلم؛

شرقا: نعماوي حلسن؛ 

جنوبا: ورثة الدرمومي احلاج عبد السالم؛

غربا: ورثة الفقيه سي محمد التطواني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ذي القعدة 1410 موافق 18 يونيو1990.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 صفر 1413 موافق 11 اغسطس1992.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 محرم 1439 موافق 11 أكتوبر 2017.

على  ماي2020   13 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة:h 09 30 صباحا.

مطلب رقم 53110 - 18

تاريخ اإليداع: 16 مارس2020.

طالب التحفيظ :عمر الشرقاوي بن عبد العزيز.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » شرقاوي«.

نوعه: ارض فالحية.

موقعه: مدينة أبي اجلعد، مدرسة الشيخ املعطي.

مساحته: 1آر50س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة الشرقاوي احلاج عبد العزيز؛



عدد 1119 - 18 شوال 1441 )10 يونيو 2020(2500

حدوده:
شماال: احلاج ابصايري؛

شرقا: الطريق؛ 
جنوبا: متوكل بلكاسم؛

غربا: أوالد الباتول.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 محرم 1430 موافق01 يناير2009.

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 18 ماي 
الساعة:h 11 30 صباحا.

مطلب رقم 53116 - 18
تاريخ اإليداع: 18 مارس2020.

طالب التحفيظ : املعطي عبد الدامي السباعي بن أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار السباعي املعطي«.
نوعه: ارض بها سكن من سفلي.

موقعه: مدينة أبي اجلعد، درب النواصر.
مساحته: 01آر65س تقريبا.

حدوده:
شماال: ورثة فتح اهلل العمري؛
شرقا: ورثة امكايرني محمد؛ 

جنوبا: ورثة احلاج عمر؛
غربا:الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

موافق21   1437 الثانية  جمادى   11 في  مؤرخ  عدلي  هبة  رسم   -
مارس2016.

 23 موافق   1440 احلجة  ذو   21 في  مؤرخ  هبة  عن  تراجع  رسم   -
اغسطس2019.

 11 موافق   1431 شعبان   29 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  نسخة   -
اغسطس 2010.

- رسم موجب تكميلي مؤرخ في 25 جمادى األولى 1441 موافق 21 
يناير 2020.

- حكم ابتدائي مؤرخ في 18 مارس 2009
- إلتزام مع اشهاد على الصلح مؤرح 26 يناير 2006.

على  ماي2020   19 يوم  املؤقت:  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة:h 11 30 صباحا.

خالصة اصالحية

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى »القصبة « 
مطلب التحفيظ رقم :2659 - 18 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 3989 املؤرخة في 12 ابريل 1989.
فان مسطرة   ،2020 مارس   12 في  مؤرخة  إصالحي  مبقتضى مطلب 
 18  - التحفيظ رقم 2659  ، مطلب  حتفيظ امللك املدعو » القصبة« 
الكائن بدائرة وادي زم جماعة أوالد فنان السماعلة ، تتابع على الشكل 

االتي:

60آر  ه   07 قدرها  مبساحة   ،»1 القصبة   « :اجلديدة  التسمية  *حتت 

صالح  عيساوي  ورثة  اسم  في  العقاري  التصميم  عن  الناجتة  70س 

بن محمد :

1(سربوتي حادة بنت املعطي بنسبة 5603/49920

2( عيساوي طوطو بنت صالح بنسبة 3017/49920

3(عيساوي محمد بن صالح بنسبة 6034/49920

4(عيساوي املعطي بن صالح بنسبة 6034/49920

5(عيساوي الزهرة بنت صالح بنسبة 3017/49920

6(عيساوي بن عسو بن صالح بنسبة 6034/49920

7(عيساوي جناة بنت صالح بنسبة 3017/49920

8(عيساوي عالل بن صالح بنسبة 6034/49920

9(عيساوي عبد القادر بن صالح بنسبة 6034/49920

10(عيساوي فاطنة بنت املعطي بنسبة 1274/49920

11(عيساوي فاحتة بنت املعطي بنسبة 1274/49920

12(عيساوي احملجوب بن املعطي بنسبة 2548/49920

*حتت تسمية القدمية "القصبة " ملا تبقى من امللك في اسم السيد 

الى  استنادا  وذلك  احلق(  بنداود)صاحب  احلاج  بن  مصطفى  سقراط 

نفس العقود السابق ايداعها وكذا:

- حكم ابتدائي مؤرخ في 02 ماي2000.

- قرار استئنافي مؤرخ في13 يونيو2002.

- شهادة ضبطية بتاريخ 19 ديسمبر 2018.

- قرار استئنافي بتاريخ 19 يونيو 2008.

- شهادة عدم الطعن بالنقض بتاريخ 20 يناير 2089.

- ثالث شواهد ضبطية بتاريخ 13 أكتوبر 2009 و02 فبراير 2011 و03 

أكتوبر 2012.

- رسم اراثة عدلي بتاريخ 22 صفر 1419 موافق 17 يونيو 1998.

- عقد عرفي مؤرخ في 20 ماي 1991.

- رسم فريضة عدلي مؤرخ في 26 رجب 1419 موافق 26 نوفمبر 1998.

- اا وما تبقى من امللك األصلي املدعو " القصبة تتابع في اسم السيد 

سقراط مصطفى بن احلاج بنداود باعتباره صاحب حق مدون .

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

        بوسيف عبد الكرمي

محافظة تازة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "سيدي مسعود"

 مطلب رقم 11017 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسميةعدد : 544 املؤرخة فـي : 03/06/2009 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في: 12/03/2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم 

العقاري و هي : 36 ار 64 س بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع 

مطلب التحفيظ و هي :30 ار ، وذلك بناء على نفس احلجج املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " احلمرية سمارلت "

 مطلب رقم 15354 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسميةعدد : 859 املؤرخة فـي : 17/06/2015 .

مسطرة  فإن   ،12/03/2020  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري و هي : 70 ار 24 س بدال من املساحة املصرح بها 

عند إيداع مطلب التحفيظ و هي :45 ار ، وذلك بناء على نفس احلجج 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " أحباس تازة رقم 

1286 " مطلب رقم 16126 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسميةعدد : 916 املؤرخة فـي : 20/07/2016 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 12/03/2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم 

العقاري و هي : 28 س بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب 

التحفيظ و هي :10 س ، وذلك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " أحباس تازة رقم 

1288 " مطلب رقم 16127 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسميةعدد : 916 املؤرخة فـي : 20/07/2016 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 12/03/2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم 

العقاري و هي : 18 س بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب 

التحفيظ و هي :10 س ، وذلك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " جامع بني سراج 2 "

 مطلب رقم 19782 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسميةعدد :1010 املؤرخة فـي : 09/05/2018 .

مسطرة  فإن   ،12/03/2020  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري و هي : 09 ار 19 س بدال من املساحة املصرح بها 

عند إيداع مطلب التحفيظ و هي :07 ار 68 س ، وذلك بناء على نفس 

احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " تاغدة بني سراج 5 "

 مطلب رقم 19784 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسميةعدد :1010 املؤرخة فـي : 09/05/2018 .

مسطرة  فإن   ،12/03/2020  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري و هي : 11 ار 05 س بدال من املساحة املصرح بها 

عند إيداع مطلب التحفيظ و هي :07 ار 08 س ، وذلك بناء على نفس 

احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " البويضي "

 مطلب رقم 20871 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسميةعدد :1082 املؤرخة فـي : 25/09/2019 .

مسطرة  فإن   ،12/03/2020  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري و هي : 84 ار 40 س بدال من املساحة املصرح بها 

عند إيداع مطلب التحفيظ و هي :56 ار ، وذلك بناء على نفس احلجج 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " البويضي "

 مطلب رقم 20568 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسميةعدد :1057 املؤرخة فـي : 03/04/2019 .

مسطرة  فإن   ،12/03/2020  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري و هي : 30 ار 72 س بدال من املساحة املصرح بها 

عند إيداع مطلب التحفيظ و هي :24 ار 73 س، وذلك بناء على نفس 

احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " احلوط "

 مطلب رقم 20400 - 21 . الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية  عدد: 1045 املؤرخة فـي:09/01/2019 .

مسطرة  فإن   ،  13/03/2020  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى   

حتفيظ امللك املسمى"احلوط2 " ذي مطلب التحفيظ  20400 - 21 ، 

الكائن بإقليم و دائرة تازة، اجلماعة القروية مكناسة الشرقية، "، تتابع 

من اآلن فصاعدا مبساحة قـدرها: 27 آر 52 س بدال من: 25 آر املصرح 

بها عند إيداع مطلب التحفيظ، وذلك بناء على احلجج املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور 

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

         بنعمارة عبد الرحيم

محافظة صفرو

مطلب رقم 30167 - 41

تاريخ االيداع : 27 ماي 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحمن بن محمد صنيهجي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك :"صنهاجي دوناس". 

نوعـه : أرض فالحية؛

عني  جماعة  يازغة،  بني  املنزل،قيادة  صفرو،دائرة  :إقليم  موقعه 

متكناي،احملل املدعو:"بوعالمة".
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مساحته : 02هـــ 86 آ 03 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة بسيس، ورثة بلحسن؛

جنوبا : ورثة بسيس؛

غربا : رشيد العلوي،عمر العلوي؛

احلقوق العينية :الشيء. 

اصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 1998؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 أكتوبر 2006؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ماي 2007؛

4 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 323 صحيفة 275 كناش األمالك 18 

مؤرخ في 25 نوفمبر2007؛ 

5 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 319 صحيفة 272 كناش األمالك 18 

مؤرخ في 25 نوفمبر2007؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 مارس 2008؛

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 أبريل 2010؛

8 - رسم إشهاد عدلي مؤرخ في 15 سبتمبر 2018؛

9 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 2019؛

10 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2019؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم27 يوليوز 2020على 

الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

                   محمد الوزاني الطيبي

محافظة احلوز

مطلب رقم 12856 - 65 

 تاريخ اإليداع: 26 ماي 2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى الدهري بن موحى

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك الدهري" .

مشتمالته: أرض بها فيال من سفلي و طابق اول به سطح ، حمام و 

مسبح و حديقة و محل تقني . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة أغواطيم مزارع دوار اكركار .

مساحته : 05 آ 35 س تقريبا. 

حدوده:

 شماال: مهدي عليوات 

شرقا: زنقة 

جنوبا: ايت الفقيه مصطفى 

غربا: الشرقي عبد الرحمان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 29/07/2008 

مسجل مبراكش بتاريخ 10/03/2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت: 27 يوليو 2020 على الساعة 10 

و 00 دقيقة. 

احملافظ على االمالك العقارية باحلوز

       محمد شرف

محافظة الفقيه بن صالح

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "األمل"

 موضوع مطلب التحفيظ عدد 18039 - 68 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 1090 

 املؤرخة في 20 نوفمبر 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 مايو 2020 فان مسطرة حتفيظ 

 68  -  18039 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  األمل  املسمى  امللك 

والكائن بإقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي الرمود تتابع 

من األن فصاعدا في اسم السيد محمد الكرن  بن محمد الكل بناء 

على نفس العقود املودعة سابقا وكذا :

- عقد توثيقي بتاريخ 30 أبريل 2020

- عقد توثيقي بتاريخ 08 مايو 2020 

- عقد وكالة توثيقي بتاريخ 11/10/2018

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري     

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1878 - 76

تاريخ اإليداع: 28 ماي 2020. 

طالب التحفيظ :السيد عزيز احلسوني بن الكبير؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلسوني" ؛ 

نوعـه: أرض عارية.

موقعـه :عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو: 

حي أحريق.
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مساحتـه: 01 آر 24 س تقريبا؛

حـدوده:

شماال: عماد الكادي ؛

شرقا: مصطفى شقور؛

جنوبا: الطريق؛

غربا: الطريق؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

عدلي  شراء  رسم  لنسخة  عليها  مصادق  غير  شمسية  صورة   -  1

مؤرخ في 29 من محرم 1409 املوافق لـ 12 شتنبر 1988؛

عدلي  واحد  رسم  لنسخة  عليها  مصادق  غير  شمسية  صورة   -  2

مؤرخ في 29 من ذي القعدة 1409 املوافق لـ 03 يوليو 1989؛

عدلي  شراء  رسم  لنسخة  عليها  مصادق  غير  شمسية  صورة   -  3

مؤرخ في 24 من ذي القعدة 1414 املوافق لـ 06 مايو 1994؛

4 - عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2008 

حتت عدد 14169 و 14170 باجلماعة احلضرية لتطوان ؛

5 - صورة شمسية غير مصادق عليها لنسخة رسم اختصاص عدلي 

مؤرخ في 20 من شوال 1433 املوافق لـ 08 شتنبر 2012؛

6 - صورة شمسية غير مصادق عليها لنسخة رسم مقاسمة عدلي 

مؤرخ في 23 من رمضان 1433 املوافق لـ 12 أغسطس 2012؛

7 - رسم تأكيد بيع عدلي مؤرخ في 13 من رجب 1440 املوافق لـ 19 

مارس 2019؛

8 - شهادة إدارية صادرة عن اجلماعة احلضرية مبرتيل غير مؤرخة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو 28 يوليو 2020 على 

الساعة 09 صباحا . 

مطلب رقم 1879 - 76

تاريخ اإليداع: 28 ماي 2020. 

طالب التحفيظ : السيد عماد الكادي بن محمد

السيدة سكينة فيضاوي بنت احلسن

السيد محمد نزار الكادي بن عماد

السيد عمران الكادي بن عماد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكادي" ؛ 

نوعـه: أرض عارية.

موقعـه :عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو 

: حي أحريق.

مساحتـه: 01 آر 24 س تقريبا؛

حـدوده:

شماال: جمال اخشيشي ؛

شرقا: مصطفى شقور؛

جنوبا: عزيز احلسوني؛

غربا: الطريق؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

عدلي  شراء  رسم  لنسخة  عليها  مصادق  غير  شمسية  صورة   -  1

مؤرخ في 29 من محرم 1409 املوافق لـ 12 شتنبر 1988؛

عدلي  واحد  رسم  لنسخة  عليها  مصادق  غير  شمسية  صورة   -  2

مؤرخ في 29 من ذي القعدة 1409 املوافق لـ 03 يوليو 1989؛

عدلي  شراء  رسم  لنسخة  عليها  مصادق  غير  شمسية  صورة   -  3

مؤرخ في 24 من ذي القعدة 1414 املوافق لـ 06 مايو 1994؛

4 - عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ ديسمبر 2008 حتت 

عدد 3242 و 3243 باجلماعة احلضرية لتطوان ؛

5 - نسخة رسم اختصاص عدلي مؤرخ في 20 من شوال 1433 املوافق 

لـ 08 شتنبر 2012؛

 1433 رمضان  من   23 في  مؤرخ  عدلي  مقاسمة  رسم  نسخة   -  6

املوافق لـ 12 أغسطس 2012؛

7 - رسم تأكيد بيع عدلي مؤرخ في 06 جمادى الثانية 1440 املوافق 

لـ 12 فبراير 2019؛

8 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 24 من شعبان 1440 املوافق لـ 30 أبريل 

2019؛

9 - شهادة إدارية صادرة عن اجلماعة احلضرية مبرتيل غير مؤرخة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو 28 يوليو 2020 على 

الساعة 10 صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف     

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4630 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ماي 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص ينوب عنها السيد مندوب أمالك 

الدولة بوجدة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"مستوصف تامجيلت".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك:"مستوصف تامجيلت".

نوعـه : أرض بها مستوصف.

موقعه : موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية بركني، احملل 

املدعو :"مستوصف تامجيلت".
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 مساحته : 10 آ 46 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : نادي؛

جنوبا : ممر عمومي؛ 

غربا : ممر عمومي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة بوجدة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13 أغسطس 2020 

على الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4631 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ماي 2020.

طالب التحفيظ : الدولة - امللك اخلاص - ينوب عنها السيد مندوب 

أمالك الدولة بوجدة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"مدرسة بني دمال".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : "مدرسة بني دمال".

نوعـه : أرض بها مدرسة.

موقعه : موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية راس القصر، 

احملل املدعو :"مدرسة بني دمال".

 مساحته : 20 آ 73 س تقريبا.

حدوده :

شماال : أفطيس محمد؛

شرقا : الطريق الرابطة بني ابياض وراس القصر؛

جنوبا : ادريوش جياللي؛ 

غربا : بلقاسم اولعيز.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة بوجدة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 أغسطس 2020 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4632 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ماي 2020.

طالب التحفيظ : الدولة - امللك اخلاص - ينوب عنها السيد مندوب 

أمالك الدولة بوجدة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"فرعية بني يخلفنت".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : "فرعية بني يخلفنت".

نوعـه : أرض بها مدرسة.

موقعه : موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل 

املدعو :"فرعية بني يخلفنت".

 مساحته : 57 آ 80 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : أزبير محمد؛

جنوبا : ممر؛ 

غربا : طريق معبدة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة بوجدة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 أغسطس 2020 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4633 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ماي 2020.

طالب التحفيظ : الدولة - امللك اخلاص - ينوب عنها السيد مندوب 

أمالك الدولة بوجدة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"القطاع املدرسي بوراشد".

املدرسي  "القطاع   : للمـلك  التحـفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

بوراشد".

نوعـه : أرض بها مدرسة.

الصباب،  القروية  اجلماعة  ودائرة جرسيف،  إقليم   : موقعه   : موقعه 

احملل املدعو :"القطاع املدرسي بوراشد".

 مساحته : 35 آ 23 س تقريبا.

حدوده :

شماال : مركز صحي بوراشد؛

شرقا : جمال محمد بن أحمد؛

جنوبا : جمال محمد بن أحمد؛ 

غربا : شارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة بوجدة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13 أغسطس 2020 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4634 - 79

تاريخ اإليداع : 28 ماي 2020.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص ينوب عنها السيد مندوب أمالك 

الدولة بوجدة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"مدرسة مدرسة تسانكيت".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : "مدرسة تسانكيت".

نوعـه : أرض بها مدرسة.
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الصباب،  القروية  اجلماعة  ودائرة جرسيف،  إقليم   : موقعه   : موقعه 

احملل املدعو :"مدرسة تسانكيت".

 مساحته : 60 آ 94 س تقريبا.

حدوده :

شماال : شعبة؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : شعبة وممر عمومي؛ 

غربا : ممر عمومي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة بوجدة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13 أغسطس 2020 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4635 - 79

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف 

العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"تيفروين 2".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : "تيفروين 2".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو :"دوار تاماست".

 مساحته : 02 آ 46 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الوزاني عبد اهلل؛

شرقا : الوزاني عبد اهلل؛

جنوبا : األحباس؛ 

غربا : الوزاني أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 أغسطس 2020 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4636 - 79

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف 

العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"تيفروين 10".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : "تيفروين 10".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو :"دوار تاماست".

 مساحته : 05 آ 22 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الوزاني محمد ومولود؛

شرقا : الوزاني محمد ومولود؛

جنوبا : الوزاني بوبكر وعبد اهلل؛ 

غربا : الوزاني بوكرين.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 أغسطس 2020 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4637 - 79

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف 

العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"تيفروين 9".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : "تيفروين 9".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو :"دوار تاماست".

 مساحته : 05 آ 28 س تقريبا.

حدوده :

شماال : شاطر محمد؛

شرقا : شاطر املعالوي؛

جنوبا : الوزاني عمر؛ 

غربا : قارة محمد والساقية.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 أغسطس 2020 

على الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4638 - 79

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف 

العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"تيفروين 6".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : "تيفروين 6".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو :"دوار تاماست".
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مساحته : 06 آ 29 س تقريبا.

حدوده :

شماال : مصطفى ومحمد الوزاني؛

شرقا : الوزاني مولود؛

جنوبا : الوزاني احسن؛ 

غربا : علواش مصطفى وشاطر بلقاسم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 أغسطس 2020 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4639 - 79

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف 

العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"تيفروين 7".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : "تيفروين 7".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو :"دوار تاماست".

 مساحته : 05 آ 37 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الوزاني محمد؛

شرقا : حلسن خرباس وبوزيان بوزيان؛

جنوبا : أحمد الوزاني؛ 

غربا : مصطفى الوزاني.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 أغسطس 2020 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4640 - 79

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف 

العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"تيفروين 8".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : "تيفروين 8".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو :"دوار تاماست".

مساحته : 12 آ 30 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الوزاني عبد اهلل؛

شرقا : شاطر بلقاسم؛

جنوبا : الوزاني مولود؛ 
غربا : شاطر املعالوي.

احلقوق العينية : ال شيء.
اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 أغسطس 2020 
على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4641 - 79
تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف 
العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا :"فدان تغردين".
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : "فدان تغردين".

نوعـه : أرض فالحية.
موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو :"دوار أوالد ادريس تايدة الغربية".
 مساحته : 07 آ 35 س تقريبا.

حدوده :
شماال : سال عبد املالك؛

شرقا : يخلف عبد القادر؛
جنوبا : يخلف عبد العزيز؛ 

غربا : شمالل عبد النبي.
احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 أغسطس 2020 

على الساعة 13 زواال.

اعالن عن ايداع بيان جتزيئي تعديلي خاص مبنطقة التحفيظ 
اجلماعي أوالد بورمية يتعلق بامللك املسمى"املعصام"

مطلب عدد 2651 - 79
ليكن في علم العموم أنه مت ايداع بيان جتزيئي تعديلي خاص مبنطقة 
بناء على  قيادة مزكيتام  قائد  بورمية مبكتب  أوالد  اجلماعي  التحفيظ 
الفصل 10 من الظهير املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389) 25/07/1969( 
املتعلق بالتحفيظ اجلماعي لألمالك القروية مضمون التعديل ما يلي:

 عوضا عن :
تتابع مسطرة التحفيظ في اسم:

1 علي بوري بن ادريس بنسبة 4032/13440.
2 عياد بوري بن ادريس 4032/13440.

3 مباركة بوري بنت ادريس 2016/13440..
4 ميمونة زعداني بنت عياد 420/13440.

5 محمد بوري بن محمد بنسبة 490/13440.
6 رشيد بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

7 حكيمة بوري بنت محمد بنسبة 245/13440.
 8

9 مراد بوري بن محمد بنسبة 490/13440.
10 ياسني بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

11 أسماء بوري بنت محمد 245/13440.
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اقرأ :

1 علي بوري بن ادريس بنسبة 4032/13440.

2 عياد بوري بن ادريس 4032/13440.

3 مباركة بوري بنت ادريس 2016/13440.

4 ميمونة زعداني بنت عياد 420/13440.

5 محمد بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

6 رشيد بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

7 حكيمة بوري بنت محمد بنسبة 245/13440.

8 اسماعيل بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

9 مراد بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

10 ياسني بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

11 أسماء بوري بنت محمد 245/13440.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف

    ادريس املصلح

محافظة أشتوكة-أيت باها

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان بوحنيك" 

مطلب التحفيظ عدد 29616 - 09 والذي أدرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 4243 املؤرخة في 23/02/1994.

امللك  حتفيظ  مسطرة  27/05/2020فإن  في  مؤرخ  طلب  مبقتضى 

 09  -  29616 عدد  التحفيظ  مطلب  ذي   " بوحنيك  فدان   " املسمى: 

أيت  اشتوكة  اقليم  إنشادن  الترابية  اجلماعة  بوحنيك  بدوار  الكائن 

باها، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة:

- أوتيان احلسن بن إبراهيم ، بنسبة 08 أسهم من أصل 240 سهم.

- أوتيان محمد بن إبراهيم ، بنسبة 08 أسهم من أصل 240 سهم.

 240 أصل  من  سهم   32 بنسبة  القادر،  عبد  بن  محمد  بن  مبارك   -

سهم.

 240 ، بنسبة 32 سهم من أصل  - العربي بن محمد بن عبد القادر 

سهم.

- بوجميع احلسن بن احلسني ، بنسبة 160 سهم من أصل 240 سهم 

الوثائق  بناء على نفس  ار 50 سنتيار  02 هكتار 95  و ملساحة قدرها 

املودعة سابقا و كذا بناء على:

- طلب عرفي مؤرخ في 27/05/2020.

 112 ص   334 بعدد  أصلها  املضمن  عدلي  إستمرار  رسم  نسخة   -

سجل األول 12 بتاريخ 14 - 09/1961.

- نسخة ملحق رسم إستمرار عدلي املضمن أصلها بعدد 159 ص 73 

سجل األمالك 01 بتاريخ 21/02/1994.

- رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 206 ص 167 كناش التركات 5 بتاريخ 

.27/02/1998

- رسم فريضة عدلي ضمن بعدد 205 ص 166 كناش التركات 5 بتاريخ 

.27/02/1998

 حكم إبتدائي عدد 1997.5 بتاريخ 09/01/1997.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 279 صحيفة 265 سجل أمالك رقم 

33 بتاريخ 27/08/2015.

احملافظ على األمالك العقاري باشتوكة ايت باها 

     بلقايد محمد

محافظة سوق السبت أوالد النمة 

مطلب رقم 2095 - 82

تاريخ اإليداع :22 ماي 2020 . 

طالب التحفيظ : محمد لعناية بن عباس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"احلرشة"

نوعه : أرض عارية .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو " أوالد زمام".

مساحته: 01 آر 55 س تقريبا .

اجملاورون :

شماال : طريق ؛ 

شرقا : ممر ؛

جنوبا : ورثة لعناية بوزكري ؛ 

غربا : ورثة العناية صالح .

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21/08/2019 ؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 25/07/2019؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 11/03/2020؛

 2020 يوليو   22 يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة 09:30 صباحا. 

مطلب رقم 2096 - 82

تاريخ اإليداع :22 ماي 2020 . 

طالب التحفيظ :محمد لعناية بن عباس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"احلرشة"

نوعه : أرض عارية .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو " أوالد زمام".

مساحته: 02 آر 09 س تقريبا .

اجملاورون :

شماال : طريق ؛ 

شرقا : لعناية عبد الواحد ؛

جنوبا : ورثة لعناية عبد القادر ؛ 
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غربا : لعناية عبد الواحد .
احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك :
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10/09/2019 ؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 05/08/2019؛
- شهادة إدارية مؤرخة في 11/03/2020؛

 2020 يوليو   22 يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
على الساعة 10:00 صباحا.

مطلب رقم 2097 - 82
تاريخ اإليداع :22 ماي 2020 . 

طالب التحفيظ : محمد لعناية بن عباس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكعدة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الكعدة"
نوعه : أرض عارية .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو " أوالد زمام".

مساحته: 02 آر 09 س تقريبا .
اجملاورون :

شماال : زنقة ؛ 
شرقا : لعناية مصطفى ؛

جنوبا : زنقة ؛ 
غربا : ورثة لعناية عبد القادر .

احلقوق العينية : الشيء 
أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05/09/2017 ؛
- شهادة إدارية مؤرخة في 04/09/2017؛
- شهادة إدارية مؤرخة في 11/03/2020؛

 2020 يوليو   22 يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
على الساعة 10 :30 صباحا. 

مطلب رقم 2098 - 82
تاريخ اإليداع :22 ماي 2020 . 

طالب التحفيظ : محمد لعناية بن عباس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"احلرشة"
نوعه : أرض عارية .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو " أوالد زمام".

مساحته: 71 س تقريبا .
اجملاورون :

شماال : ورثة اعناية احلاج عبد القادر ؛ 
شرقا : لعناية محمد ؛

جنوبا : لعناية املصطفى ؛ 
غربا : طريق .

احلقوق العينية : الشيء 
أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30/11/2017 ؛
- شهادة إدارية مؤرخة في 27/11/2017؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 11/03/2020؛
 2020 يوليو   22 يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة 11:00 صباحا. 

مطلب رقم 2099 - 82
تاريخ اإليداع :22 ماي 2020 . 

طالب التحفيظ : محمد لعناية بن عباس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"احلرشة"
نوعه : أرض عارية .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو " أوالد زمام".

مساحته: 01 آر 87 س تقريبا .
اجملاورون :

شماال : طريق ؛ 
شرقا : زنقة ؛

جنوبا : ورثة اعناية عبد القادر ؛ 
غربا : لعناية عبد الواحد .

احلقوق العينية : الشيء 
أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10/09/2019 ؛
- شهادة إدارية مؤرخة في 05/08/2019؛
- شهادة إدارية مؤرخة في 11/03/2020؛

 2020 يوليو   22 يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
على الساعة 11 :30 صباحا. 

مطلب رقم 2100 - 82
تاريخ اإليداع :22 ماي 2020 . 

طالب التحفيظ :محمد لعناية بن عباس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"احلرشة"
نوعه : أرض عارية .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو " أوالد زمام".

مساحته: 02 آر 05 س تقريبا .
اجملاورون :

شماال : طريق ؛ 
شرقا : لعناية عبد الواحد ؛

جنوبا : ورثة لعناية عبد القادر ؛ 
غربا : لعناية عبد الواحد .

احلقوق العينية : الشيء 
أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10/09/2019 ؛
- شهادة إدارية مؤرخة في 07/08/2019؛
- شهادة إدارية مؤرخة في 11/03/2020؛

 2020 يوليو   22 يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
على الساعة 12:00 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت أوالد النمة 
                       كرمي ناجيم



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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حسناء أمكون :بنسبة 07  - 120 

أيوب أمكون : بنسبة 14  - 120 

عبد الرحيم أمكون : بنسبة 14  - 120 

مطلب رقم 44244  - 12

اسم امللك : " ملك غيتة "

موقعه : عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1

نوعه : أرض بها بناء. 

مساحته 1 آر 38 س 

اجملاورون:

شماال: طريق رقم 28 واملطلب عدد 43255  - 12 ؛

جنوبا: الزنقة 1 حي الوحدة 1 ؛

شرقا: شارع 10 مارس ؛

غربا : غير معروف ؛

طالبة التحفيظ : جنوى بنفضيل .

مطلب رقم 44191  - 12

اسم امللك : " قنيطرة 53 "

موقعه : عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة اسباتة حي النصر 2

نوعه : أرض عارية. 

مساحته 80 س 

اجملاورون:

شماال: ميمي مصطفى ؛

جنوبا: ميمي مصطفى ؛

شرقا: 44179  - 12 ؛

غربا : املطلب عدد 44182  - 12 ؛

طالبة التحفيظ : رقية األشقر بنت محمد .

مطلب رقم 44240  - 12

اسم امللك : " بن حرامية"

موقعه : جماعة سيدي حجاج واد حصار دوار اوالد سيدي مسعود

نوعه : أرض فالحية بها بناءات. 

مساحته : 1 هـ 44 آر 42 س. 

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 197797  - 12 ؛

جنوبا: بلهاتك سالم،

شرقا: : طريق عرضها 16 متر والرسم عدد 4954/ س ،

غربا الرسم العقاري 122756  - 12 والرسم العقاري عدد 2780/49

طالبة التحفيظ : مبارك سعيف.

مطلب رقم 44251  - 12

اسم امللك : " ابو العينني"

موقعه : جماعة اجملاطية اوالد طالب دوار مرس السكار.

نوعه : أرض بها بناءات. 

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44195  - 12

اسم امللك : " الدريات "

موقعه : عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1

نوعه : أرض عارية. 

مساحته 1 آر 09 س 

اجملاورون:

شماال: امحمد سحنون ؛

جنوبا: زنقة رقم 3 حي الوحدة 1؛

شرقا: اسماعيل شهيد؛

غربا املطلب عدد 44214  - 12؛ 

طالب التحفيظ : محمد مختبر بن احمد.

مطلب رقم 44249  - 12

اسم امللك : " بالد الدريات "

موقعه : عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1

نوعه : أرض عارية. 

مساحته 49 س 

اجملاورون:

شماال: الزنقة 1 حي الوحدة؛

جنوبا: الزنقة 2 حي الوحدة؛

شرقا : ورثة احميدة امكون

غربا: ورثة الصديق؛

طالبوا التحفيظ :

فاطمة علعزي : بنسبة 15  - 120 

مليكة أمكون : بنسبة 07  - 120 

عائشة أمكون : بنسبة 07  - 120 

مصطفى أمكون : بنسبة 14  - 120 

مينة أمكون : بنسبة 07  - 120 

خديجة أمكون : بنسبة 07  - 120 

محمد أمكون : بنسبة 14  - 120 

حنان أمكون : بنسبة 07  - 120 

سميرة أمكون : بنسبة 07  - 120 
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مساحته 15 آر 50 س. 
اجملاورون:

شماال: طريق عمومية عرضها 10 امتار ورسم عقاري  209208  - 12؛
جنوبا: حواش عبد الكرمي،

شرقا: حواش عبد الكرمي و محمد الطاس ،
غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار ؛

طالبة التحفيظ :.عبد القادر ابو العينني.

مطلب رقم 44252  - 12
اسم امللك : " ارض هيسوف"

موقعه : جماعة سيدي حجاج واد حصار دوار اوالد بو عزيز.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته 33 آر 00 س. 
اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 227380  - 12 و ورثة امليلودي ؛
جنوبا: الرسم العقاري 214438  - 12،
شرقا: الرسم العقاري 227380  - 12 ،

غربا : املطلب عدد 44253  - 12؛
طالبة التحفيظ :.عبد اهلل هيسوف.

مطلب رقم 44253  - 12
اسم امللك : " ارض أمني"

موقعه : جماعة سيدي حجاج واد حصار دوار اوالد بو عزيز.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته 43 آر 69 س. 
اجملاورون:

شماال: ورثة امليلودي ؛
جنوبا: الرسمني العقارين 214438/ 12 – 2131/49،

شرقا: املطلب عدد 44252  - 12 ،
غربا : احلاج مومو؛

طالبة التحفيظ : أحمد بوطالن

مطلب رقم 44211  - 12
اسم امللك : " دار القرطاس الصغيرة "

موقعه : بلدية تيط ملبل دوار اوالد سيدي مسعود
نوعه : أرض عارية . 

مساحته 2 هـ 59 آر 13 س. 
اجملاورون:

شماال: الرنقة ف 12 متر و الرسم العقاري عدد 128569؛
جنوبا: طريق عرضها 10 امتار ،

شرقا: الزنقة ج 12 متر و الرسم العقاري 128569  - 12 و ممر 20 متر ،
غربا : الرسم العقاري 214504  - 12 و السيدة احلرات بشرى و السيد 

اجلزولي نورالدين والسيد بوشعيب حجيب؛
طالبوا التحفيظ :

1   - رقية املسعودي بنت الزموري. بنسبة :944112/15874560
2  - محمد املسعودي بن الزموري. بنسبة :2268864/15874560

3 - املصطفى املسعودي بن الزموري. بنسبة :1888224/15874560

4 - شامة املسعودي بنت الزموري. بنسبة :799344/15874560

5 - الشعيبية املسعودي بنت الزموري. بنسبة :799344/15874560

6 - بوشعيب املسعودي بن الزموري. بنسبة :1598688/15874560

7 - عبد اهلل املسعودي بن الزموري. بنسبة :1598688/15874560

8 - احمد منير بن الزموري. بنسبة :1888224/15874560

9 - محمد منير بن احمد بن الزموري. بنسبة :723840/15874560

10 - الشعيبية احلرات بنت اعمرو. بنسبة :199836/15874560

11 - سعيد الفقير بن مسعود بن الزموري. بنسبة :699426/15874560

12 - امني الفقير بن مسعود بن الزموري. بنسبة :699426/15874560

13 - موسى سعيد املسعودي بن محمد. بنسبة :157352/15874560

14 - بوشعيب سعيد املسعودي بن محمد. بنسبة :157352/15874560

15 - سعاد سعيد املسعودي بنت محمد. بنسبة :78676/15874560

16 - حفيظ سعيد املسعودي بن محمد. بنسبة :157352/15874560

17 - مسعود سعيد املسعودي بن محمد. بنسبة :157352/15874560

بنسبة  محمد.  بن  املسعودي  سعيد  الغاني  عبد   -  18

157352/15874560:

19 - جناة سعيد املسعودي بنت محمد. بنسبة :78676/15874560

20 - حبيبة النابولسي بنت الركراكي.. بنسبة :36192/15874560

21 - محمد املسعودي بن علي. بنسبة :38976/15874560

22 - عزيز املسعودي بن علي. بنسبة :38976/15874560

23 - نادية املسعودي بن علي. بنسبة :19488/15874560

24 - فاطنة املسعودي بن علي. بنسبة :19488/15874560

25 - فاطمة املسعودي بن علي. بنسبة :19488/15874560

26 - مليكة املسعودي بن علي. بنسبة :19488/15874560

27 - نزهة املسعودي بن علي. بنسبة :19488/15874560

28 - عبد الدائم املسعودي بن علي. بنسبة :38976/15874560

29 - جالل املسعودي بن علي. بنسبة :38976/15874560

30 - بوشعيب املسعودي بن اجلياللي. بنسبة :177632/15874560

31 - فاطنة املسعودي بنت اجلياللي. بنسبة :88816/15874560

32 - عبد اللطيف املسعودي بن اجلياللي. بنسبة :177632/15874560

33 - السعدية املسعودي بنت اجلياللي. بنسبة :88816/15874560

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

        طارق اشتوي 

محافظة خريبكة

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 2659 - 18

امللك املسمى : » القصبة«.

الواقع ب: دائرة وادي جماعة أوالد فنان السماعلة. 

طالب التحفيظ: سربوتي حادة بنت املعطي ومن معها.
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تاريخ التحديد : 27/03/1995

مساحته :07ه 60آر 70س

 4186 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 12 يناير 1993

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

        بوسيف عبد الكرمي

محافظة سال - املدينة

مطلب رقم 3528 - 20

إسم امللك : "مسجد بوحدو " 

موقعه : سال املدينة ، احلل املدعو مسجد بوحدو مقاطعة باب ملريسة. 

وقع حتديده في: 24 شتنبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 0 آر 42سنتيارا. 

نوعه: مسجد طابق أرضي

اجملاورون:

شماال : زنقة غير نافدة عرضها 1.60 م .

شرقا : زنقة الطالعة عرضها 2.40. 

جنوبا: األحباس.

غربا : احلاج محمد بن عبد النبي.

احلقوق العينية : الشيء . 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف سال بصفته ممثال للوقف العام 

بسال. 

مطلب رقم 3530 - 20

إسم امللك : "الصدراتي " 

موقعه : سال املدينة ، زنقة واد سوس رقم 4 شارع بني مرين مقاطعة 

باب ملريسة. 

وقع حتديده في: 27 نونبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 16سنتيارا. 

نوعه: دار للسكنى من طابق أرضي وطابق علوي ومرفق بالسطح.

اجملاورون:

شماال : زنقة واد سوس عرضها 2.40 م .

العقاري  والرسم  اجملدوبي  والسيد  7.80م  سوس  واد  زنقة   : شرقا 

 .19944/20

جنوبا: مطلب التحفيظ 3149/20

غربا : زنقة غير نافدة عرضها 1.85م.

احلقوق العينية : الشيء . 

طالبو التحفيظ : السيد سليم الصدراتي بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 3546 - 20

إسم امللك : "جميلة 9-10 " 

موقعه : سال املدينة ، احملل املدعو جنان اكدال جتزئة الصبيحي رقم 

10-9 مقاطعة تابريكت. 

وقع حتديده في: 10 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 0 آر 41سنتيارا. 

نوعه: متجر من طابق أرضي

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 67588/20

شرقا : السيدة جميلة العمراوي . 

جنوبا: السيدة جميلة العمراوي

غربا : زنقة النجران عرضها 10م

اجملاور *قطعة  العقار  العقار مشترك مع  : -جزء من  العينية  احلقوق 

12-11 *مساحته 01 سنتيار محدد بني يالعالمات ب-1ب-8ب7 و ب6. 

-جدار مشترك بني العالمتني ب-6ب5

طالبة التحفيظ : السيدة العمراوي جميلة بنت أحمد

مطلب رقم 3547 - 20

إسم امللك : "جميلة 38 " 

موقعه : سال املدينة ، جتزئة الصبيحي رقم 38 احملل املدعو جنان اكدال 

مقاطعة تابريكت. 

وقع حتديده في: 10 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 08سنتيارا. 

نوعه: طابق أرضي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال : السيدة جميلة العمراوي .

شرقا : زنقة رقم 11 عرضها 4م. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد32831ر

غربا : السيدة جميلة العمراوي ومطلب التحفيظ 3546/20

احلقوق العينية : جدار مشترك مابني العالمتني ب-5ب1 

طالبة التحفيظ : السيد ة جميلة العمراوي بنت أحمد

مطلب رقم 3548 - 20

إسم امللك : "جميلة 39 " 

موقعه : سال املدينة ، جتزئة الصبيحي رقم 39 احملل املدعو جنان اكدال 

مقاطعة تابريكت. 

وقع حتديده في: 11 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 10سنتيارا. 

نوعه: طابق أرضي وطابق علوي واحد .

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري رقم 67588/20 .

شرقا : زنقة رقم 11 عرضها 4م. 

غربا : الرسم العقاري رقم 67588/20 ومطلب التحفيظ عدد3546/20.
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جنوبا : مطلب التحفيظ عدد3547/20.

احلقوق العينية : جدار مشترك مابني العالمتني ب-2ب3 

طالبة التحفيظ : السيد ة جميلة العمراوي بنت أحمد.

مطلب رقم 3549 - 20

إسم امللك : "جميلة 11-12 " 

موقعه : سال املدينة ، جتزئة الصبيحي رقم 12-11 احملل املدعو جنان 

اكدال مقاطعة تابريكت. 

وقع حتديده في: 11 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 41سنتيارا. 

نوعه: متجر بطابق أرضي .

اجملاورون:

شماال : مطلب التحفيظ عدد3546/20 .

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد 3547/20 و32831ر. 

غربا : زنقة النجران عرضها 10م.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 32831ر.

احلقوق العينية : جزء من العقار مشترك مع مطلب التحفيظ عدد 

3546/20 مبساحة 01 سنتار محدد ما بني العالمات ب-2ب3 ب7ب وب8 

وحائط مشترك مابني العالمتني ب3 ب4. 

طالبة التحفيظ : السيد ة جميلة العمراوي بنت أحمد.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " النجاح "

مطلب رقم 3534 - 20 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1054 املؤرخة في 13 مارس 2019 واملتبوعة 

بإعالن عن انتهاء التحديد املدرج باجلريدة الرسمية عدد 1115 

واملؤرخة في 13 مايو 2020.

عوضا عن : 

نوعه: دار للسكنى من طابق أرضي وطابقني علويني ومرفق ومحلني 

جتاريني. 

إقرأ : 

دار للسكنى من طابق أرضي ومرآب وطابقني علويني ومرفق ومحلني 

جتاريني.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

     العلمي النعيم 

محافظة تازة

مطلب رقم 11017 - 21

اسم امللك: سيدي مسعود

دوار  املدعو  احملل  و جماعة كلدمان،  قيادة  تازة،  دائرة  و  إقليم  موقعه: 

اسيونن

وقع حتديده في: 28/11/2018.

مساحته: 36 آر 64 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: القيش علي، ورثة خضرة ادريس.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 20384 - 21، لشهب محمد.

جنوبا: لشهب محمد.

غربا: لشهب محمد، ورثة خضرة امحمد.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 15354 - 21

اسم امللك: احلمرية صمارلت.

موقعه: إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو لقسير.

وقع حتديده في: 15/03/2019

مساحته: 70 آر 24 س.

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال: القينة فاطمة، ممر عمومي.

شرقا: افاخ ادريس بن عبد اهلل، القاضي حماد، الرسم الغقاري عدد: 

8590/ف

جنوبا: االدريسي محمد، ورثة بومعزة محمد.

غربا: ورثة قسري محمد.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

 مطلب رقم 16126 - 21

اسم امللك: احباس تازة رقم 1286

موقعه: مدينة تازة، تازة العليا، احملل املدعو اجلوطية.

وقع حتديده في: 25/11/2019.

مساحته: 28 س.

نوعه: ارض بها بناء من سفلي.

اجملاورون:

شماال: ساحة اجلوطية. 

شرقا: طالب التحفيظ و مطلب التحفيظ عدد: 16125 - 21

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: ورثة العوينني.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16127 - 21

اسم امللك: احباس تازة رقم 1288

موقعه: مدينة تازة، تازة العليا، احملل املدعو اجلوطية.

وقع حتديده في: 25/11/2019

مساحته: 18 س.

نوعه: ارض بها بناء من سفلي يترتب عليه حق الهواء.
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اجملاورون:

شماال: ساحة اجلوطية.

شرقا: الرسم العقاري عدد: 67228 - 21

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 16125 - 21

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19782 - 21

اسم امللك: جامع بني سراج 2

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  اقليم  موقعه: 

الصميعة، احملل املدعو بني سراج.

وقع حتديده في: 02/07/2018.

مساحته: 09 آر 19 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار مختلفة

اجملاورون:

شماال: سي علي أوقدور

شرقا: سي علي أوقدور

جنوبا: حلبيب امحمد، مطلب التحفيظ عدد: 19783 - 21

غربا: سي علي أوقدور

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19784 - 21

اسم امللك: تاغدة بني سراج 5

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  اقليم  موقعه: 

الصميعة، احملل املدعو بني سراج.

وقع حتديده في: 02/07/2018

مساحته: 11 ار 05 س،

نوعه: ارض فالحية بها أشجار مختلفة

اجملاورون:

شماال: حلبيب امحمد

شرقا: عزيزة عبد اهلل.

جنوبا: ساقية عمومية، ورثة بوقاس محمد.

غربا: حلبيب امحمد، ورثة قدور أحمد.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20400 - 21

اسم امللك: احلوض

موقعه: إقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الشرقية، 

وقع حتديده في: 27/02/2019

مساحته: 27 آر 52 س.

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد: 2778 - 21

شرقا: الرسم العقاري عدد: 2778 - 21

جنوبا: ممر عمومي،

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 20296 - 21

طالبة التحفيظ: عائشة بوشيدة بنت محمد.

مطلب رقم 20568 - 21

اسم امللك: باب ابرقوق

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو دوار 

بوخشبة.

وقع حتديده في: 20/05/2019.

مساحته: 30 آر 72 س.

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال: ورثة العاجي، لعمش امحمد.

شرقا: لعمش امحمد.

جنوبا: ورثة عياد اصديدق، ورثة الشخت عبد الرحمان، ورثة الزوالتي

غربا: ورثة زريق محمد، ورثة الطيب لكحيلي، ورثة الزنالتي عبد اهلل.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20871 - 21

اسم امللك: البويض

الربع  تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن، جماعة  موقعه: اقليم 

الفوقي. 

وقع حتديده في: 13/11/2019.

مساحته:84آر 40 س.

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون :

شماال: بودالحة علي.

شرقا: بودالحة علي، واد.

جنوبا: واد.

غربا: شرود محمد، بودالحة محمد بن أحمد.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20130 - 21

اسم امللك: الفيضة.

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت جماعة اوالد الشريف احملل 

املدعو دوار العمال.

وقع حتديده في: 01/10/2019.

مساحته: 56آر 09 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون :

شماال: املرابط عبد اهلل، ممر عمومي، شعبة.
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شرقا: طامة احلسني.

جنوبا: ورثة زكيكو قاسم، بنور محمد.

غربا: ورثة زكيكو قاسم، ورثة زكيكو عبد القادر.

طالب التحفيظ: ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20617 - 21

اسم امللك: بوداود

الغربية،  غياثة  و جماعة  قيادة  أمليل،  واد  دائرة   ، تازة  إقليم  موقعه: 

دوار بوداود.

وقع حتديده في: 29/10/2019

مساحته: 77 آر 30 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون :

شماال: ورثة لغريب أحمد، النية مرزوقة.

شرقا: الرسم العقاري عدد: 50188 - 21، 

جنوبا: طريق السيار، الرسمني العقاريني عدد: 51777 - 21، 54558 - 

21

غربا: معزي قدور.

طالب التحفيظ: حمودة النية بن عبد اهلل.

مطلب رقم 20797 - 21

اسم امللك: حمرية 2

موقعه: اقليم و دائرة تازة قيادة وجماعة كلدمان، مزارع اجعونة.

وقع حتديده في: 16/09/2019.

مساحته:52آر 43 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: بلقاسم الديب، الرسم العقاري عدد: 55104 - 21

شرقا: ممر عمومي.

جنوبا: بوخرسة محمد.

غربا: هروف حلسن.

طالب التحفيظ: ادريس بوخرصة ابن محمد.

مطلب رقم 20819 - 21

اسم امللك: دومة السمن

موقعه: اقليم تازة دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو دوار تفازة.

وقع حتديده في: 01/10/2019

مساحته:27آر 81 س،

نوعه: ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون:

شماال: عروجي بن عيسى. 

شرقا: بنطراف أحمد، سكاح أحمد.

جنوبا: الطريق اجلهوية رقم 508

غربا: ورثة بنطراف أحمد.

طالب التحفيظ: محمد بن طراف بن محمد.

 

مطلب رقم 20834 - 21

اسم امللك: ملك ابراهيم

موقعه: إقليم تازة بلدية تاهلة، حي االمل.

وقع حتديده في: 07/10/2019.

مساحته: 02 ار 19 س.

نوعه: أرض بها بناء من سفلي و حديقة.

اجملاورون:

شماال: محمد بن حلسن.

شرقا: بنعبو حليمة بنت حلسن.

جنوبا: زنقة.

غربا: العربي التسولي.

طالب التحفيظ: ابراهيم عسوال بن أحمد.

مطلب رقم 20837 - 21

اسم امللك: كعدة بورماضة 1

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

احملل املدعو دوار امحاجة.

وقع حتديده في: 14/10/2019.

مساحته: 10 آر 75 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: احلسن برديج.

شرقا: ممر عمومي، الرسم العقاري عدد: 57035 - 21، بورماضة محمد.

جنوبا: بورماضة محمد.

غربا: احلسن برديج.

طالب التحفيظ: حدهم بورماضة بنت محمد.

مطلب رقم 20840 - 21

اسم امللك: رضا

موقعه: إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس.

وقع حتديده في: 22/10/2019.

مساحته: 01 آر 21 س

نوعه: ارض بها بناء من سفلي .

اجملاورون :

شماال: بودجاج ميمون.

شرقا: زنقة، ملسيح علي.

جنوبا: رثج، مقص عبد اهلل.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ: رشيد عباسي بن أحمد
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مطلب رقم 20841 - 21

اسم امللك: دار بريول

موقعه: مدينة تازة، حي الرشاد.

وقع حتديده في: 23/10/2019.

مساحته: 01 ار 20 س.

نوعه: ارض بها بناء من قبو و سفلي و طابقني علويني. 

اجملاورون :

شماال: زنقة.

شرقا: زنقة.

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 25517 - 21، الوهبي عبد العزيز.

غربا: الرسم العقاري عدد: 65840 - 21

طالب التحفيظ: عبد القادر بريول بن محمد.

مطلب رقم 20843 - 21

اسم امللك:ملك اليوسفي

موقعه: اقليم تازة دائرة تاينست قيادة و جماعة و مركز امسيلة .

وقع حتديده في: 25/10/2019.

مساحته: 01آر 04 س.

نوعه: أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد: 11935 - 21، 

شرقا: زنقة

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 34862 - 21

غربا: بنشنوف

طالب التحفيظ: محمد اليوسفي بن محمد.

مطلب رقم 20848 - 21

اسم امللك: البركة

موقعه: إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة و مركز امسيلة.

وقع حتديده في: 29/10/2019.

مساحته: 01 آر .

نوعه: أرض بها بناء من سفلي و طابق أول

اجملاورون:

شماال: بريقة بوجمعة.

شرقا: حموين.

جنوبا: زنقة

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ: محمد اعوينة بن محمد.

مطلب رقم 20850 - 21

اسم امللك: الغالي.

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو مزارع 

الطواهر.

وقع حتديده في: 29/10/2019.

مساحته: 21 آر 88 س.

نوعه: أرض فالحية به أشجار من الزيتون.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد: 52479 - 21

شرقا: بوضرة محمد.

جنوبا: بوضرة امحمد.

غربا: ورثة العزوزي.

طالب التحفيظ: بنيونس الغالي بن عالل.

مطلب رقم 20852 - 21

اسم امللك: اجلنان

قيادة  الغربية  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم  موقعه: 

مطماطة، دوار جرييف.

وقع حتديده في: 30/10/2019.

مساحته: 10 ار 08 س .

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد: 59076 - 21

شرقا: بوعمالت أحمد

جنوبا: اجليد أحمد، عبد القادر الالوي.

غربا: يامنة بنت محمد.

طالب التحفيظ: محمد قرمان بن مولود و من معه.

مطلب رقم 20858 - 21

اسم امللك: ايت بوطيب.

موقعه: إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة.

وقع حتديده في: 04/11/2019.

مساحته: 73 س .

نوعه: أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون:

شماال: السعيد محمد.

شرقا: الرسم العقاري عدد: 67346 - 21، أقشمار محمد.

جنوبا: زنقة.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ: اسماعيل أفرفار بن بنعلي.

مطلب رقم 20860 - 21

اسم امللك: أنوار.

موقعه: إقليم تازة، بلدية تاهلة، شارع القدس.

وقع حتديده في: 05/11/2019.

مساحته: 01 ار 33 س .

نوعه: أرض بها بناء من سفلي و طابقني علويني
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اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: ورثة احلجامي.

جنوبا: لعراش عياد، بطاح أحمد و من معه. 

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ: الهجامي عبد السالم ابن عبد اهلل. 

مطلب رقم 20861 - 21

اسم امللك: حوض البيصار

موقعه: اقليم تازة، بلدية تاهلة ، احملل املدعو حوض البيصار.

مساحته: 01 آر 01 س،

نوعه: أرض بها بناء من سفلي 

اجملاورون:

شماال: بوطيب علي. 

شرقا: بوطيب علي.

جنوبا: بوطيب علي.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ: احلموشي بوشتى بن أحمد ومن معه.

مطلب رقم 20868 - 21

اسم امللك: دويور العياشي

الربع  افراسن، جماعة  بني  قيادة  أمليل،  واد  دائرة  تازة  إقليم  موقعه: 

الفوقي، دوار املنعيني.

وقع حتديده في: 08/11/2019.

مساحته: 06 آر 92 س

نوعه: ارض فالحية .

اجملاورون :

شماال: واد

شرقا: ورثة لقسيلي بن عامر 

جنوبا: ممر عمومي، ورثة اقريشل أحمد بن محمد، 

غربا: ورثة لقسيلي أحمد بن عامر.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20872 - 21

اسم امللك: احلوش

الربع  جماعة  افراسن  بني  قيادة  أمليل،  واد  دائرة  تازة  اقليم  موقعه: 

الفوقي، احملل املدعو دوار املعنيني. 

وقع حتديده في: 08/11/2019.

مساحته: 06 ار 68 س.

نوعه: ارض فالحية .

اجملاورون :

شماال: ورثة غلوت محمدين

شرقا: ورثة غلوت عبد السالم

جنوبا: ورثة غلوت عبد السالم

غربا: ورثة غلوت عبد السالم

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20873 - 21

اسم امللك: الدار القدمية رقم 39

الزباير، احملل  تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة أوالد  موقعه: اقليم 

املدعو جتزئة كوشو.

وقع حتديده في: 12/11/2019.

مساحته: 01آر 05 س.

نوعه: أرض بها بناء من سفلي

اجملاورون:

شماال: زنقة

شرقا: البوهالي عبد القادر.

جنوبا: محمادين الزغاري.

غربا: ورثة بلحسن.

طالب التحفيظ: احلسن السليماني بن عبد اهلل.

مطلب رقم 20874 - 21

اسم امللك: ملك هشام

موقعه: مدينة تازة، حي بيت غالم.

وقع حتديده في: 12/11/2019.

مساحته: 78 س .

نوعه: أرض بها بناء من سفلي

اجملاورون:

شماال: ورثة لقدمي.

شرقا: ورثة حبيبي أحمد.

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 14534 - 21

غربا: ساحة.

طالب التحفيظ: يعكوب الغفولي ابن قدور و من معه.

مطلب رقم 20876 - 21

اسم امللك: بياضة

موقعه: مدينة تازة، حي امللحة.

وقع حتديده في: 15/11/2019.

مساحته: 01 آر 21 س.

نوعه: أرض بها بناء من سفلي و طابق أول

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: الرسم العقاري عدد: 65860 - 21

جنوبا: البركة عبد السالم.
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غربا: ممر عمومي.

طالب التحفيظ: علي طيشة بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20880 - 21

اسم امللك: لوطا

احملل  اسلي،  تيزي  جماعة  و  قيادة  أكنول،  دائرة  تازة،  إقليم  موقعه: 

املدعو لوطا.

وقع حتديده في: 14/11/2019.

مساحته: 06 ار 64 س .

نوعه: أرض فالحية بها أشجار مختلفة و بناية من سفلي و طابقيني 

علويني.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: ملوكي محمد.

جنوبا: زنقة، اليعاللوي حسني، ورثة الستاتي أحمد.

غربا: ورثة استاتي أحمد.

طالبة التحفيظ: استاتي زهرة بنت أحمد.

مطلب رقم 20891 - 21

اسم امللك: بوردمي

موقعه: إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياثة الغربية، احملل 

املدعو بوردمي.

وقع حتديده في: 20/11/2019.

مساحته: 28 آر 88 س .

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: التازي خديجة

شرقا: ورثة محند لقصيور.

جنوبا: التازي عبد اهلل.

غربا: ورثة قدور لعرج قروطي، ممر عمومي.

طالب التحفيظ: عبد اهلل التازي بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 20896 - 21

اسم امللك: حمرية.

دوار  املدعو  احملل  و جماعة كلدمان،  قيادة  تازة،  دائرة  و  إقليم  موقعه: 

فراكش جعونة.

وقع حتديده في: 20/11/2019.

مساحته: 35 ار 54 س .

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد: 41878 - 21

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 10577 - 21

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 41127 - 21 

غربا: الرسمني العقاريني عدد: 42203 - 21، 41798 - 21

طالب التحفيظ: احلسني مفرود ابن عبد السالم. 

مطلب رقم 20899 - 21

اسم امللك: القدس.

موقعه: اقليم تازة، بلدية تاهلة ، حي القدس.

مساحته: 60 س،

نوعه: أرض بها بناء من سفلي. 

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي. 

شرقا: الوردي محمد.

جنوبا: أحمد الوردي، رياض

غربا: املنور عبد اهلل.

طالب التحفيظ: احلسن الوردي بن عبد اهلل. 

مطلب رقم 20901 - 21

اسم امللك: لعري أشباب

موقعه: اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة و جماعة الزراردة، دوار الثالثاء.

وقع حتديده في: 25/11/2019.

مساحته: 03 آر 10 س،

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال: زنقة. 

شرقا: خديجة بنت قسو.

جنوبا: يامنة بنت قسو.

غربا: ورثة ؤبطيل أحمد

طالب التحفيظ: محمد ؤبطيل بن قدور.

مطلب رقم 20902 - 21

اسم امللك: اجرو البطمة

موقعه: إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة.

وقع حتديده في: 27/11/2019.

مساحته: 23 آر 41 س

نوعه: ارض فالحية .

اجملاورون :

شماال: ورثة عبو احميدة.

شرقا: شعبة، ورثة عبد السالم بن حمو .

جنوبا: اكدم، ورثة محمد بن عامر.

غربا: ورثة محمد بن عامر.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة جرسيف.



عدد 1119 - 18 شوال 1441 )10 يونيو 2020(2518

مطلب رقم 20903 - 21

اسم امللك: ابو سعيدات

موقعه: إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة، احملل املدعو 

دوار الكراكرة.

وقع حتديده في: 27/11/2018.

مساحته: 58 ار 10 س.

نوعه: ارض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون :

شماال: مقبرة سيدي علي الغياتي.

شرقا: واد، شعبة، مقبرة سيدي علي الغياتي.

جنوبا: واد

غربا: ورثة طريرف احميدة، ورثة الغبلة عالل، ورثة طريرف محمد.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 20905 - 21

اسم امللك: كعدة اجلمعة

احملل  افتح،  بني  جماعة  و  قيادة  تاينست،  دائرة  تازة،  إقليم  موقعه: 

املدعو كعدة اجلمعة.

وقع حتديده في: 26/11/2019.

مساحته: 02 آر 19 س .

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد: 35973 - 21، الدولة امللك اخلاص.

شرقا: الدولة امللك اخلاص، ورثة اجبيلو محمد.

جنوبا: ورثة البوقرعي.

غربا: ورثة الشليح، 

طالب التحفيظ: مولود الهمص ابن امحمد.

مطلب رقم 20906 - 21

اسم امللك: حي الفتح.

موقعه: اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح

وقع حتديده في: 26/11/2019.

مساحته: 98 س.

نوعه: أرض عارية. 

اجملاورون:

شماال: االبراهيمي حمو

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 20524 - 21

جنوبا: زنقة

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 19751 - 21

طالب التحفيظ: زريق اجلياللي بن ادريس.

مطلب رقم 20907 - 21

اسم امللك: لوطية مبزراع اخلندق.

موقعه: إقليم تازة، دائرة و قيادة تاينست، جماعة الكوزات، احملل املدعو 

مزارع اخلندق.

وقع حتديده في: 26/11/2019.

مساحته: 60 ار 19 س .

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من الزيتون، و أشجار مختلفة، و بناء 

من سفلي و طابق أول، و بناء متهدم و بئر.

اجملاورون:

شماال: محاموسي سي عامر، ورثة بوجمعة عالل.

شرقا: ورة عبد اهلل بن راضي.

جنوبا: ورثة محاموسي عبد اهلل.

غربا: ورثة عبد اهلل براضي، الغابة.

طالب التحفيظ: عالل محاموسي ابن عبد اهلل.

مطلب رقم 20916 - 21

اسم امللك: حوز الدار

دوار  املدعو  احملل  و جماعة كلدمان،  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم  موقعه: 

سهب الهواري

مساحته: 15 آر 00 س،

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و محول كهربائي. 

اجملاورون:

شماال: عاشور. 

شرقا: مولود حلسن، الرسم العقاري عدد: 44155 - 21

جنوبا: ممر عمومي

غربا: الرسم العقاري عدد: 20439 - 21

طالب التحفيظ: أحمد بن ملقدم ابن أحمد. 

مطلب رقم 20939 - 21

اسم امللك: صفية بوشهر

موقعه: اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس.

وقع حتديده في: 09/12/2019.

مساحته: 97 س،

نوعه: أرض عارية

اجملاورون:

شماال: الرسمني العقاريني عدد: 61847 - 21، 49076 - 21

شرقا: معروف علي، بوكرين.

جنوبا: ورثة البوعيسي محمد

غربا: ورثة البوعيسي محمد

طالبة التحفيظ: صفية بوشهر بنت محمد.

مطلب رقم 20941 - 21

اسم امللك: فدان حلمر.

دوار  املدعو  احملل  و جماعة كلدمان،  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم  موقعه: 

سهب الهواري

وقع حتديده في: 19/12/2019.
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مساحته: 02 آر 11 س

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون :

شماال: عاشور عامر

شرقا: موموح محمد، 

جنوبا: موموح علي، 

غربا: موموح محمد، مطلب التحفيظ عدد: 202942 - 21

طالب التحفيظ: علي مومح بن محمد.

مطلب رقم 20942 - 21

اسم امللك: فدان حلمر

دوار  املدعو  احملل  و جماعة كلدمان،  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم  موقعه: 

سهب الهواري

وقع حتديده في: 19/12/2019.

مساحته: 07 ار 85 س.

نوعه: ارض عارية

اجملاورون :

شماال: عشور عامر.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 20941 - 21، 

جنوبا: موموح محمد، 

غربا: الرسم العقاري عدد: 65937 - 21، 

طالب التحفيظ: علي مومح بن محمد.

مطلب رقم 20966 - 21

اسم امللك: ملك زهرة.

موقعه: اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس

وقع حتديده في: 27/12/2019.

مساحته: 95 س .

نوعه: أرض بها بناء من سفلي 

اجملاورون:

شماال: حفيظ عبد الرحيم.

شرقا: الرسم العقاري عدد: 66701 - 21

جنوبا: زنقة.

غربا: ورثة اجلياللي زروال. 

طالبة التحفيظ: زهرة غرباوي بنت قدور.

مطلب رقم 20973 - 21

اسم امللك: كرمية.

موقعه: اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس

وقع حتديده في: 30/12/2019.

مساحته: 02 آر 26 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار مختلفة و بناء من سفلي و طابق أول. 

اجملاورون:

شماال: ورثة بوعالم محمد.

شرقا: زنقة.

جنوبا: ورثة استيتو.

غربا: شعبة

طالبة التحفيظ: خلريربي كرمية بنت علي و من معها.

مطلب رقم 20975 - 21

اسم امللك: ملك سعيد.

موقعه: اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس

وقع حتديده في: 31/12/2019.

مساحته: 01 ار 12 س .

نوعه: أرض عارية

اجملاورون:

شماال: زنقة

شرقا: ورثة محمد كنفوس.

جنوبا: ميمون بن قسو، البوعيسي.

غربا: البوعيسي. 

طالب التحفيظ: سعيد أفقير بن محمد.

مطلب رقم 5365 - 21

اسم امللك: حمام املاشية بتازرين م م عدد 46/آور.

موقعه: إقليم تازة، دائرة تاهلة قيادة بويبالن جماعة تازرين احملل املدعو 

محرم.

وقع حتديده في: 09/04/2004.

مساحته:93 آر 20 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون :

شماال: شعبة

شرقا: خرخاش ادريس.

جنوبا: بالح حلسن.

غربا: حكش، شعبة، الطريق.

طالب التحفيظ: مندوب أمالك الدولة بتازة.

مطلب رقم 16125 - 21

اسم امللك: احباس تازة رقم 1287.

موقعه: مدينة تازة، تازة العليا، احملل املدعو اجلوطية.

وقع حتديده في: 25/11/2019.

مساحته: 14 س.

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

شماال: ساحة اجلوطية

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 16127 - 21

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 16126 - 21

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 16126 - 21

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 18965 - 21

اسم امللك: طريق اجعونة

موقعه: مدينة تازة، حي اجليارين.

وقع حتديده في: 06/10/2017.

مساحته: 30 آر 83 س.

نوعه: أرض عبارة عن طريق عمومي عرضها 10 أمتار.

اجملاورون :

شماال: الرسوم العقارية عدد: 2473/ف، 6852 - 21، 6853 - 21، 6854 

 ،21 - 39739 ،21 - 39737 ،21 - 39736 ،21 - 6856 ،21 - 6855 ،21 -

 ،21 - 39738

شرقا: ممر عمومي.

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 23964 - 21

غربا: الرسم العقاري عدد: 2473/ف.

طالب التحفيظ: رئيس مجلس جماعة تازة.

مطلب رقم 19197 - 21

اسم امللك: فدان مطاغرة 2

موقعه: إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، 

وقع حتديده في: 25/03/2019.

مساحته: 59 آر 37 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون :

شماال: ورثة البودالي بوعياد، ورثة عبد اهلل بوعياد

شرقا: ممر

جنوبا: ممر

غربا: ورثة بلحاج عبد اهلل بن ابراهيم.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

 مطلب رقم 19289 - 21

اسم امللك: الربايز

موقعه: مدينة تازة، حي الربايز

وقع حتديده في: 20/11/2019.

مساحته: 03 آر 03 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون :

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 4002 - 21

شرقا: الرسم العقاري عدد: 33422 - 21، ورثة حدهوم بن عباس.

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 1229 - 21

غربا: زنقة، ساحة.

طالب التحفيظ: متجردين حميدة بن بلقاسم و من معه.

 مطلب رقم 19619 - 21

اسم امللك: رياض

موقعه: مدينة تازة، حي دوار عياد

وقع حتديده في: 04/05/2018.

مساحته: 01 آر 00 س.

نوعه: أرض بها بناء من قبو و سفلي و طابق ألول.

اجملاورون :

شماال: ممر عمومي

شرقا: ممر عمومي.

جنوبا: جمال املاللي، ادريس املاللي.

غربا: الرم العقاري عدد: 53892 - 21

طالب التحفيظ: أحمد متوكيل بن عبد القادر.

مطلب رقم 19783 - 21

اسم امللك: جامع بني سراج 3

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم  موقعه: 

الصميعة، احملل املدعو بني سراج.

وقع حتديده في: 02/07/2018.

مساحته: 06 آر 54 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون :

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 19782 - 21

19782 - 21، ورثة سي محمد او عبد  شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 

اهلل.

جنوبا: حلبيب محمد

غربا: اعزيزة محمد، ورثة سي عيسى.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19785 - 21

اسم امللك: تاغدة بني سراج 1

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم  موقعه: 

الصميعة احملل املدعو بني سراج.

وقع حتديده في: 03/07/2018.

مساحته: 15 آر 25 س.
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نوعه: أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون :

شماال: املوطيع احلسني.

شرقا: ورثة الصادقي محمد، املوطيع احلسني

جنوبا: ورثة الصادقي محمد، حلبيب امحمد.

غربا: ورثة حلبيب أحمد.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19860 - 21

اسم امللك: مشروع اخملطط االخضر 2

موقعه: إقليم تازة، دائرة واد أمليل، جماعة غياثة الغربية، احملل املدعو 

بني مكارة.

وقع حتديده في: 02/10/2018.

مساحته: 23 آر 02 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون :

شماال: ممر عمومي.

شرقا: ورثة محمد الكوط

جنوبا: ورثة الهادف ادريس

غربا: ورثة الهادف ادريس، ورثة الرواس ادريس.

طالب التحفيظ: محمد الليفة بن أحمد.

 مطلب رقم 20060 - 21

اسم امللك: احفير العطشان.

موقعه: إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بوزمالن، جماعة ايت سغروشن، 

احملل املدعو دوار حوض الشاكري.

وقع حتديده في: 05/09/2019.

مساحته: 34 آر 59 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون :

شماال: اوالد علي بن رحو.

شرقا: عبد اهلل بن ناصر

جنوبا: عبد اهلل بن ناصر

غربا: عبد اهلل بن ناصر

طالب التحفيظ: يوسف بوغرس بن علي و من معه.

 مطلب رقم 20162 - 21

اسم امللك: ساحل الكنف

موقعه: إقليم و دائرة تازة، ، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية، 

احملل املدعو دوار جلرف .

وقع حتديده في: 07/02/2019 .

مساحته: 05 هـ 32 آر 03 س.

نوعه: أرض بها بنايات مدرسية و بئر.

اجملاورون :

شماال: ورثة احميمو حلسن

شرقا: ورثة لصفر عامر.

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 62552 - 21، واد حلضر.

غربا: ورثة امعيزة عبد السالم

طالبة التحفيظ: فاطمة احقيق بنت عبد القادر.

 

 مطلب رقم 20258 - 21

اسم امللك: مدرسة باب جفرون م م عدد 717/ قروي

موقعه: إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو باب 

جفرون.

وقع حتديده في: 07/01/2019 

مساحته: 15 آر 70 س.

نوعه: أرض بها ثمان بناياتو بئر.

اجملاورون :

شماال: ورثة عروب اجلياللي

شرقا: ورثة قنوبة، صويلح أحمد.

جنوبا: ممر.

غربا: قوبع عبد اهلل.

طالب التحفيظ: مندوب أمالك الدولة بتازة.

 مطلب رقم 20301 - 21

اسم امللك: الصفيصف

موقعه: إقليم تازة، بلدية واد أمليل، احملل املدعو الصفيصف.

وقع حتديده في: 02/05/2019.

مساحته: 98 س.

نوعه: أرض عارية

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري عدد: 58592 - 21

شرقا: ورثة بيصارة قدور

جنوبا: الرقيق عبد القادر.

غربا: الرسم العقاري عدد: 27563 - 21

طالب التحفيظ: عبد العزيز قيش بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20399 - 21

اسم امللك: جتزئة بلحسن

موقعه: إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة أوالد الزباير، جتزئة 

بلحسن.

وقع حتديده في: 27/02/2019.

مساحته: 99 س.
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نوعه: أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون :

شماال: عبد السالم شهيد.

شرقا: زنقة.

جنوبا: حميد بلحسن.

غربا: زنقة.

طالبة التحفيظ: مليكة اهمروش بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 20409 - 21 

اسم امللك: بالد محمد بن قدور.

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار الزاوية.

وقع حتديده في: 05/03/2019.

مساحته: 59 آر 40 س.

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون :

شماال: االحباس

شرقا: االحباس

جنوبا: االحباس

غربا: االحباس، الشعيبي محمد، ورثة الكرطيط محمد

طالب التحفيظ: محمادين الزوالتي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 20411 - 21

اسم امللك: بالد محمد بن قدور.

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار الزاوية.

وقع حتديده في: 04/03/2019.

مساحته: 10 آر 96 س.

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون :

شماال: االحباس

شرقا: ورثة الكرطيط محمد

جنوبا: االحباس

غربا: ورثة الزيت حوسني.

طالب التحفيظ: محمادين الزوالتي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 20412 - 21

اسم امللك: بالد محمد بن قدور.

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار الزاوية.

وقع حتديده في: 04/03/2019.

مساحته: 16 آر 70 س.

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال: االحباس

شرقا: االحباس

جنوبا: الشعيبي محمد

غربا: االحباس

طالب التحفيظ: محمادين الزوالتي بن عبد اهلل.

 مطلب رقم 20413 - 21

اسم امللك: لوليجات

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار الزاوية.

وقع حتديده في: 04/03/2019.

مساحته: 40 آر 62 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون :

شماال: بن داود مهدي.

شرقا: بن مولود محمد

جنوبا: بن مولود محمد

غربا: ورثة احلسناوي حلسن.

طالب التحفيظ: محمادين الزوالتي بن عبد اهلل.

 مطلب رقم 20414 - 21 

اسم امللك: لوليجات

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار الزاوية.

وقع حتديده في: 04/03/2019.

مساحته: 37 آر 00 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون :

شماال: ورثة ملغيز بلهادي، العاللي أحمد.

شرقا: ورثة احلسناوي حلسن، بنمولود محمد، احلسناوي رشيد.

جنوبا: بنمولود محمد

غربا: ورثة الناصري، احلسناوي رشيد، احلسناوي حلسن.

طالب التحفيظ: محمادين الزوالتي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 20434 - 21

اسم امللك: رحاب

املدعو  احملل  الزراردة،  و جماعة  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  اقليم  موقعه: 

لوطا ابو كرين

وقع حتديده في: 13/03/2019.

مساحته: 02 هـ 46 آر 15 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من زيتون و أشجار مختلفة و ثالت آبار 

و بنايات من سفلي و اسطبل و حوض مائي.
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اجملاورون :

القطعة االولى:

شماال: ورثة مغفور أحمد

شرقا: الرسم العقاري عدد: 51941 - 21

جنوبا: ورثة بوجلة أحمد

غربا: طريق

القطعة الثانية: 

شماال: بوجلة حكيم. 

شرقا: طريق

جنوبا: ورثة بوجلة أحمد

غربا: بوجلة حكيم.

طالب التحفيظ: أحمد أقروط بن بوكرين.

مطلب رقم 20485 - 21

اسم امللك: معصرة الزيتون امريلو

موقعه: اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو امريلو

وقع حتديده في: 07/08/2019.

مساحته: 03 هـ 50 آر 50 س.

بناية  و  بئريني  و  أحواض  ثالثة  و  مستودع  بها  فالحية  أرض  نوعه: 

متهدمة

اجملاورون :

شماال: ورثة اجويط محمد

شرقا: ورثة خزري، اجويط علي، بربيبح فريد

جنوبا: ورة بلعتيرعبد املالك، ورثة لقرع، ورثة خمسية، سكاح امحمد.

غربا: ورثة دوكار، اخلزري الغازي.

طالب التحفيظ: عادل الكرطيط بن ادريس و من معه.

مطلب رقم 20490 - 21

اسم امللك: بوزكرة تعرف باب الروف

موقعه: اقليم ودائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو دوار 

بوخشبة.

وقع حتديده في: 19/04/2019.

مساحته: 09 آر 86 س.

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون :

شماال: ورثة عياد اصديدق.

شرقا: احلسني ولد العاجي.

جنوبا: ورثة عبد اهلل مطيطح

غربا: ورثة امسيح التوهامي

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20491 - 21

اسم امللك: حجرة احللوف

موقعه: اقليم ودائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو دوار 

بوخشبة.

وقع حتديده في: 23/04/2019.

مساحته: 84 آر 17 س.

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال: ورثة ناصر الفالح، ورثة كادة احلسني

شرقا: ورثة بوزيان، ورثة حمودة لفطاح.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 14690 - 21، ورثة جوبة أحمد.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 20492 - 21، ورثة لقرع حلسن، ورثة عامر 

العيساوي، ورة ناصر الفالح.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20492 - 21

اسم امللك: بوزكرة

موقعه: اقليم ودائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو دوار 

بوخشبة.

وقع حتديده في: 23/04/2019.

مساحته: 01 هـ 15 آر 41 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون :

شماال: ورثة لقرع حلسن، مطلب التحفيظ عدد: 20491 - 21

شرقا: ورثة جوبة أحمد، واد بوخشبة.

جنوبا: ورثة لقرع محمد، لغزرني احلسني

احلسني،  لغزرني  السالم،  عبد  لقرع  محمادين،  الكرطيط  ورثة  غربا: 

عبد  ورثة  محمادين،  لقرع  ورثة  لعرج،  عامر  ورثة  حلسن،  لقرع  ورثة 

الرحمان بوعزاوي، 

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20513 - 21

اسم امللك: البركة

موقعه: اقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة بوحلو، جماعة بوشفاعة، 

وقع حتديده في: 01/07/2019.

مساحته: 04آر 51 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار مختلفة و بناية من سفلي.

اجملاورون :

شماال: ممر خاص

شرقا: اخللوفي احلسن، اخللوفي احلسني

جنوبا: ورثة حمو اخللوفي.

غربا: كوريس احلسني

طالب التحفيظ: محمد اخللوفي ن عبد السالم.

مطلب رقم 20607 - 21

اسم امللك: عقبة العني

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف، احملل 

املدعو دوار العمال.
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وقع حتديده في: 01/10/2019.

مساحته: 18 آر 69 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: ممر عمومي.

شرقا: احلران عبد القادر

جنوبا: ملعلم عبد اهلل.

غربا: الدغوري أحمد، احلران عبد القادر، ورثة الغماري علي املكي.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20630 - 21

اسم امللك: ماللة الفوقي

املدعو  احملل  مرزوقة،  باب  جماعة  و  قيادة  تازة،  دائرة  و  إقليم  موقعه: 

الطواهر

وقع حتديده في: 12/06/2019.

مساحته: 08 آر 83 س.

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون :

شماال: ورثة العيساوي عامر

شرقا: ورثة مجبر حلسن

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 39090 - 21

غربا: ورثة مجبر حلسن.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

 مطلب رقم 20636 - 21

اسم امللك: العقبة.

املدعو  احملل  مرزوقة،  باب  جماعة  و  قيادة  تازة،  دائرة  و  إقليم  موقعه: 

الطواهر

وقع حتديده في: 17/06/2019.

مساحته: 27 آر 55 س.

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري عدد: 65171 - 21

شرقا: السوسي امحمد

جنوبا: السوسي امحمد

غربا: ممر عمومي.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20692 - 21

اسم امللك: ملك أمني

موقعه: اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي النهضة.

وقع حتديده في: 04/07/2019.

مساحته: 02 آر 05 س.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي.

اجملاورون :

شماال: امحمد جصب

شرقا: زنقة

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: ورثة يامنة حدو.

طالب التحفيظ: احملجوب مقبوب.

مطلب رقم 20701 - 21

اسم امللك: املعطاوي 3

موقعه: مدينة تازة، حي بيت غالم، زنقة بني مرين

وقع حتديده في: 25/11/2019.

مساحته: 01 آر 23 س.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي.

اجملاورون :

شماال: رثج

شرقا: زنقة، بني مرين.

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 32692 - 21

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 20877 - 21

طالب التحفيظ: كرمي املعطاوي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20708 - 21

اسم امللك: اسماعيل

موقعه: مدينة تازة، احملل املدعو حجرة كناوة

وقع حتديده في: 12/07/2019.

مساحته: 01 آر 63 س.

نوعه: أرض عارية

اجملاورون :

شماال: ممر

شرقا: الرسمني العقاريني عدد: 4696 - 21، 4613 - 21

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 2444 - 21، 

غربا: مقبرة اليهود.

طالب التحفيظ: عبد السالم لزرق و من معه.

مطلب رقم 20756 - 21

اسم امللك: سيدي يسف

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو دوار 

بني مقورة.

وقع حتديده في: 22/08/2019.

مساحته: 57 آر 36 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من زيتون و أشجار مختلفة و بناية من 

سفلي.
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اجملاورون :

القطعة االولى:

شماال: الرسم العقاري عدد: 9010/ف

شرقا: ممر عمومي.

جنوبا: الصوالح اليزيد

غربا: الصوالح علي، مقبرة.

القطعة الثانية: 

شماال: الصوالح أحمد

شرقا: ورثة جغيغة الهادي، الرسم العقاري  9010/ف، البنوني أحمد.

جنوبا: الصوالح أحمد.

غربا: ممر عمومي.

طالب التحفيظ: أحمد الصوالح بن امبارك.

مطلب رقم 20761 - 21

اسم امللك: البركة

موقعه: اقليم ودائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية، 

احملل املدعو دوار قنار امللح.

وقع حتديده في: 19/08/2019.

مساحته: 01 هـ 39 آر 29 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون :

شماال: ورثة الزيات

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 15299/ف 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 20762 - 21

غربا: قشيبي عزوز، محمد الهناوي 

طالب التحفيظ: عزوز الزيات بن مولود و من معه.

مطلب رقم 20803 - 21

اسم امللك: دومة 1

موقعه: مدينة تازة، دوار اقديدس 

وقع حتديده في: 23/09/2019.

مساحته: 01آر 00 س.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي.

اجملاورون :

شماال: لشهب خدوج 

شرقا: الرسم العقاري عدد: 32598 - 21

جنوبا: الرسمني العقاريني عدد: 36553 - 21، 36552 - 21

غربا: الرسم العقاري عدد: 43832 - 21

طالبة التحفيظ: سلطانة البدوري بنت محمد.

مطلب رقم 20836 - 21

اسم امللك: كعدة بورماضة 2

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

احملل املدعو دوار امحاجة.

وقع حتديده في: 14/10/2019.

مساحته: 09 آر 67 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من زيتون

اجملاورون :

شماال: ورثة بورماضة علي

شرقا: واد زيرك

جنوبا: برديج احلسن، عبد الدامي عبد السالم.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 20835 - 21

طالبة التحفيظ: حدهوم بورماضة بنت محمد.

مطلب رقم 20842 - 21

اسم امللك: بياضة

موقعه: مدينة تازة، حي امللحة.

وقع حتديده في: 24/10/2019.

مساحته: 91 س.

نوعه: أرض عارية

اجملاورون :

شماال: زالغي محمد

شرقا: كدية امحمد، قدو اجلياللي.

جنوبا: ورثة فريحي عامر

غربا: زنقة

طالب التحفيظ: احلسني البجمعي بن عالل.

 مطلب رقم 20849 - 21

اسم امللك: اتبير.

موقعه: إقليم تازة، بلدية تاهلة، شارع النصر.

وقع حتديده في: 28/10/2019.

مساحته: 99 س.

نوعه: أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون :

شماال: زنقة

شرقا: الرسم العقاري عدد: 23783 - 21

جنوبا: عسو بن محمد البوعيسي.

غربا: زنقة

طالبة التحفيظ: حادة أتبير بنت حلسن.

مطلب رقم 20853 - 21

اسم امللك: ملك خديجة

موقعه: إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس

وقع حتديده في: 30/10/2019.

مساحته: 01 آر 54 س.

نوعه: أرض بها بناء من قبو و سفلي 
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اجملاورون :

شماال: زنقة

شرقا: الرسم العقاري عدد: 58207 - 21

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 39443 - 21

غربا: السغروشني رحمة

طالبة التحفيظ: جديجة أرماش بنت عبد اهلل. 

مطلب رقم 20855 - 21

اسم امللك: البرية

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو دوار 

بني اخليفة.

وقع حتديده في: 31/10/2019.

مساحته: 01 هـ 66 آر 51 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من زيتون 

اجملاورون :

شماال: ورثة امغيول احلسني، ورثة صانة اخملتار.

شرقا: بريغت محمدين، ورثة البورميي أحمد

جنوبا: ورثة صانبة اخملتار، مرغاد عبد العزيز، ورثة البورميي أحمد.

صانبة  أحمد،  البورميي  ورثة  محمد،  صانبة  ورثة  البرية،  مقبرة  غربا: 

عامر، ورثة صانبة.

طالب التحفيظ: أحمد التازي بن أحمد.

مطلب رقم 20856 - 21

اسم امللك: كعدة الزيتون 2

موقعه: اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو دوار 

بني اخليفة.

وقع حتديده في: 31/10/2019.

مساحته: 24 آر 43 س.

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال: ورثة صامبة احلسني

شرقا: صامبة عبد اهلل، ورثة صامبة محمد. 

جنوبا: امغيوش راضية.

غربا: الغياتي محمد، ورثة البورمي قدور. 

طالب التحفيظ: أحمد التازي بن أحمد.

مطلب رقم 20878 - 21

اسم امللك: شبابكة

موقعه: اقليم تازة، دائرة واد امليل، و جماعة أوالد ازباير.

وقع حتديده في: 13/11/2019.

مساحته: 15آر 28 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار مختلفة و بناء من سفلي.

اجملاورون :

شماال: اوالد بلحسن 

شرقا: ممر عمومي

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 20270 - 21

غربا: الرسم العقاري عدد: 52656 - 21

طالب التحفيظ: محمد بن سليمان بن حمو.

مطلب رقم 20879 - 21

اسم امللك: احلرشة

موقعه: مدينة تازة، حي اقديديس

وقع حتديده في: 14/11/2019.

مساحته: 42 س.

نوعه: أرض عارية

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري عدد: 11496 - 21

شرقا: هشام بحتات

جنوبا: زنقة، الرسم العقاري عدد: 36613 - 21

غربا: الرسم العقاري عدد: 55103 - 21

طالب التحفيظ: ادريس لعجب بن محمد و من معه.

إعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

 مطلب رقم 9181 - 21

اسم امللك: فدان االبيض.

موقعه: إقليم تازة، دائرة و قيادة أكنول، جماعة اجلبارنة، احملل املدعو 

فدان البيض عني خلشب.

وقع حتديده في: 17/04/2008.

مساحته: 05 هـ 04 آر 38 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و اللوز.

طالب التحفيظ: طهري عبد اللطيف بن احلاج املهدي.

اجملاورون :

القطعة األولى: 

شماال: ورثة اليعقوبي عبد الرحمان.

شرقا: ورثة اليعقوبي أحمد، الطريق.

جنوبا:ورثة اليعقوبي بوطاهر.

غربا: طالب التحفيظ.

القطعة الثانية: 

شماال: ممر عمومي

شرقا: ممر عمومي
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جنوبا: ورثة اليعقوبي أحمد.

غربا: الطريق.

القطعة الثالثة: 

شماال: ورثة اليعقوبي أحمد.

شرقا: واد

جنوبا:ورثة اليعقوبي بوطاهر.

غربا: الطريق.

القطعة الرابعة: 

شماال: ورثة اليعقوبي بوطاهر

شرقا: واد، التوزاني محمد

جنوبا: الغمارة

غربا: طريق

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 614 

املؤرخة في : 06/10/2010 .

 مطلب رقم 20552 - 21

اسم امللك: مزيان 1

موقعه: مدينة تازة احملل املدعو حجرة كناوة

وقع حتديده في: 10/05/2019.

مساحته: 01 آر 55 س.

نوعه: أرض عارية.

طالبو التحفيظ: فاطمة أمزيان بنت محمد و من معها.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 1085 

املؤرخة في : 16/10/2019 .

 مطلب رقم 20553 - 21

اسم امللك: مزيان

موقعه: مدينة تازة، احملل املدعو حجرة كناوة.

وقع حتديده في: 10/05/2019.

مساحته: 01 آر 33 س.

نوعه: أرض عارية.

طالبو التحفيظ: فاطمة أمزيان بنت محمد و من معها.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 1083 

املؤرخة في : 02/10/2019 .

 مطلب رقم 12965 - 21

امللك املسمى: أزمورن.

الكائن : بإقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار 

أغليل.

مساحته: 04 آر 12 س.

اجملاورون :

القطعة األولى: 

شماال: الرسم العقاري عدد: 55833 - 21

شرقا: املياه و الغابات.

جنوبا: الشعبة.

غربا: اخلنوسي علي.

القطعة الثانية: 

شماال: الرسم العقاري عدد: 55833 - 21

شرقا: اخلنوسي علي.

جنوبا: اخلنوسي علي.

غربا: اخلنوسي علي.

طالب التحفيظ : علي فرطاس بن محمد.

 828 الرسمية عدد:  باجلريدة  الذي نشر  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

املؤرخة في: 12/11/2014. 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: " تازروت "، 

ذي املطلب عدد: 12935 - 21 ، الذي أدرج اعالنه اجلديد 

بإنتهاء أجل التعرضات باجلريدة الرسمية عدد 999 

املؤرخة في: 21/02/2018.

فبدال من :

مساحته: 01 آر 04 س.

إقرأ :

مساحته: 27 آر 15 س.

و الباقي بدون تغيير 

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

          بنعمارة عبد الرحيم

محافظة أسفي

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

 اجلماعي الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي

 املدعوة "البخاتي " اقليم اسفي. 

 100680 - 100476 - 100363 - 100268 - 99651 - 99384 - 98483

 100478 - 100365 - 100274 - 99655 - 99385 - 98550 - 100822 -

 100368 - 100280 - 99670 - 99390 - 98682 - 100831 - 100682 -

 100286 - 99690 - 99391 - 98786 - 100833 - 100685 - 100484 -

 99694 - 99404 - 98817 - 100836 - 100688 - 100485 - 100373 -

 99410 - 98856 - 100839 - 100689 - 100490 - 100377 - 100288 -

 98871 - 100840 - 100692 - 100493 - 100378 - 100289 - 99701 -

 100841 - 100693 - 100495 - 100379 - 100290 - 99702 - 99411 -
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 100703 - 100496 - 100381 - 100291 - 99745 - 99412 - 98872 -

 100497 - 100382 - 100292 - 99776 - 99414 - 99037 - 100842 -

 100385 - 100294 - 99791 - 99415 - 99038 - 100843 - 100705 -

 100295 - 99794 - 99426 - 99051 - 100845 - 100710 - 100499 -

 99863 - 99429 - 99055 - 100848 - 100712 - 100501 - 100389 -

 99436 - 99110 - 100849 - 100713 - 100502 - 100391 - 100298 -

 99115 - 100856 - 100714 - 100505 - 100392 - 100300 - 99869 -

 100879 - 100721 - 100506 - 100393 - 100302 - 99895 - 99438 -

 100726 - 100512 - 100394 - 100305 - 99918 - 99440 - 99160 -

 100537 - 100395 - 100310 - 99919 - 99441 - 99186 - 100881 -

 100396 - 100316 - 99971 - 99446 - 99239 - 100891 - 100728 -

 100317 - 99988 - 99447 - 99247 - 100895 - 100729 - 100550 -

 100070 - 99451 - 99273 - 100898 - 100731 - 100558 - 100397 -

 99453 - 99281 - 100904 - 100739 - 100561 - 100400 - 100319 -

 -  100912  -  100742  -  100580  -  100405  -  100323  -  100084  -

 100751 - 100597 - 100407 - 100329 - 100085 - 99456 - 99286

 100607 - 100411 - 100331 - 100087 - 99457 - 99293 - 100914 -

 100412 - 100333 - 100088 - 99489 - 99294 - 100915 - 100761 -

 100334 - 100208 - 99493 - 99298 - 100919 - 100767 - 100614 -

 100228 - 99495 - 99300 - 100924 - 100771 - 100624 - 100418 -

 99500 - 99309 - 100926 - 100772 - 100635 - 100420 - 100336 -

 -  100935  -  100774  -  100636  -  100422  -  100340  -  100229  -

 100775 - 100639 - 100428 - 100342 - 100231 - 99501 - 99313

 100640 - 100431 - 100343 - 100234 - 99502 - 99319 - 100936 -

 100433 - 100346 - 100235 - 99517 - 99321 - 100938 - 100777 -

 100347 - 100237 - 99520 - 99324 - 100941 - 100779 - 100644 -

 100238 - 99525 - 99325 - 100943 - 100784 - 100645 - 100439 -

 99537 - 99328 - 100967 - 100785 - 100646 - 100441 - 100348 -

 -  100970  -  100788  -  100648  -  100451  -  100352  -  100241  -

 100789 - 100652 - 100453 - 100353 - 100247 - 99560 - 99331

 100655 - 100460 - 100354 - 100248 - 99561 - 99343 - 100983 -

 100461 - 100355 - 100250 - 99581 - 99347 - 100985 - 100790 -

 100356 - 100252 - 99615 - 99352 - 100988 - 100798 - 100664 -

 100255 - 99617 - 99354 - 100989 - 100799 - 100666 - 100462 -

 99618 - 99367 - 100992 - 100800 - 100670 - 100464 - 100359 -

 -  100995  -  100813  -  100671  -  100472  -  100360  -  100260  -

 - 100816 - 100673 - 100473 - 100361 - 100266 - 99619 - 99374

 - 100675 - 100474 - 100362 - 100267 - 99636 - 99377 - 100997

 102897 - 102617 - 101978 - 101613 - 101006 - 101000 - 100817

 -  102618  -  101979  -  101615  -  101007  -  103268  -  103069  -

 102629 - 101980 - 101617 - 101012 - 103271 - 103070 - 102898

 -  101981  -  101618  -  101017  -  103276  -  103074  -  102911  -

 101982 - 101623 - 101234 - 103277 - 103077 - 102949 - 102632

 101659 - 101241 - 103279 - 103078 - 102958 - 102654 -

 -  101267  -  103283  -  103080  -  102959  -  102663  -  101985  -
 101303 - 103286 - 103090 - 102960 - 102674 - 101989 - 101661
 -  103287  -  103093  -  102967  -  102680  -  101990  -  101666  -
 103288 - 103094 - 102977 - 102686 - 102014 - 101677 - 101310
 -  103099  -  102978  -  102692  -  102081  -  101681  -  101311  -
 103100 - 102984 - 102698 - 102091 - 101688 - 101316 - 103292
 -  102998  -  102722  -  102093  -  101690  -  101319  -  103293  -
 102999 - 102724 - 102094 - 101697 - 101350 - 103297 - 103101
 -  102726  -  102096  -  101724  -  101353  -  103305  -  103106  -
 102727 - 102131 - 101727 - 101362 - 103306 - 103114 - 103001
 -  102132  -  101728  -  101373  -  103322  -  103122  -  103002  -
 102133 - 101743 - 101379 - 103324 - 103124 - 103004 - 102729
 -  101748  -  101386  -  103327  -  103131  -  103005  -  102730  -
 101754 - 101392 - 103332 - 103134 - 103006 - 102731 - 102135
 -  101443  -  103333  -  103144  -  103008  -  102732  -  102136  -
 101473 - 103334 - 103145 - 103011 - 102737 - 102138 - 101755
 -  103335  -  103151  -  103013  -  102746  -  102142  -  101756  -
 103336 - 103160 - 103024 - 102747 - 102143 - 101760 - 101477
 -  103164  -  103028  -  102758  -  102145  -  101761  -  101494  -
 103165 - 103032 - 102760 - 102147 - 101801 - 101508 - 103337
 -  103033  -  102787  -  102148  -  101807  -  101523  -  103341  -
 103035 - 102811 - 102150 - 101808 - 101546 - 103342 - 103171
 -  102814  -  102199  -  101810  -  101562  -  103343  -  103178  -
 102822 - 102381 - 101812 - 101563 - 103344 - 103179 - 103037
 -  102389  -  101815  -  101564  -  103345  -  103186  -  103040  -
 102495 - 101816 - 101566 - 103350 - 103199 - 103043 - 102827
 -  101817  -  101567  -  103356  -  103204  -  103044  -  102839  -
 101821 - 101577 - 103358 - 103208 - 103045 - 102850 - 102519
 -  101581  -  103364  -  103217  -  103051  -  102860  -  102556  -
 101582 - 103365 - 103219 - 103052 - 102876 - 102558 - 101830
 -  103367  -  103220  -  103053  -  102878  -  102602  -  101833  -
 103372 - 103225 - 103055 - 102879 - 102604 - 101892 - 101583
 -  103240  -  103056  -  102880  -  102606  -  101909  -  101589  -
 103246 - 103062 - 102881 - 102610 - 101913 - 101597 - 103373
 -  103064  -  102885  -  102612  -  101914  -  101604  -  103374  -
 103066 - 102895 - 102613 - 101915 - 101609 - 103375 - 103250
 -  102896  -  102614  -  101945  -  101612  -  103376  -  103253  -

103379 - 103260 - 103067

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 
اجلماعي الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي 

املدعوة "سيدي التيجي " اقليم اسفي.

 96681  - 96377  - 96122  - 95808  - 95332  - 94962  - 86722
 96382  - 96129  - 95843  - 95341  - 94976  - 86730  - 96961  -
 96130  - 95850  - 95351  - 94986  - 86731  - 96962  - 96687  -
 95860  - 95370  - 94989  - 86759  - 96967  - 96689  - 96399  -
 95374  - 94990  - 86775  - 96981  - 96692  - 96400  - 96133  -
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 95000  - 86785  - 96983  - 96693  - 96403  - 96134  - 95864  -
 86813  - 96991  - 96697  - 96404  - 96135  - 95866  - 95379  -
 96996  - 96698  - 96408  - 96137  - 95871  - 95381  - 95003  -
 96709  - 96415  - 96145  - 95877  - 95390  - 95015  - 86822  -
 96419  - 96147  - 95881  - 95391  - 95016  - 86840  - 97004  -
 96151  - 95886  - 95409  - 95029  - 86845  - 97008  - 96712  -
 95909  - 95423  - 95041  - 86857  - 97010  - 96731  - 96429  -
 95427  - 95056  - 92375  - 97047  - 96735  - 96453  - 96153  -
 95058  - 92379  - 97059  - 96746  - 96454  - 96164  - 95914  -
 92380  - 97107  - 96751  - 96460  - 96167  - 95926  - 95434  -
 92382  - 96753  - 96475  - 96198  - 95937  - 95440  - 95059  -
 92386  - 96754  - 96481  - 96207  - 95938  - 95451  - 95075  -
 92402  - 96759  - 96485  - 96212  - 95941  - 95463  - 95077  -
 92440  - 96762  - 96486  - 96224  - 95949  - 95468  - 95080  -
 92441  - 96769  - 96488  - 96230  - 95958  - 95477  - 95090  -
 92512  - 96771  - 96510  - 96233  - 95965  - 95482  - 95093  -
 92563  - 96773  - 96518  - 96234  - 95969  - 95499  - 95125  -
 92639  - 96782  - 96521  - 96236  - 95971  - 95522  - 95139  -
 92652  - 96820  - 96525  - 96246  - 95983  - 95524  - 95147  -
 92659  - 96823  - 96539  - 96247  - 95999  - 95528  - 95149  -
 92687  - 96825  - 96548  - 96260  - 96005  - 95556  - 95168  -
 92688  - 96850  - 96565  - 96264  - 96011  - 95558  - 95171  -
 92738  - 96867  - 96566  - 96267  - 96021  - 95585  - 95189  -
 92747  - 96872  - 96583  - 96269  - 96022  - 95586  - 95207  -
 92813  - 96875  - 96594  - 96280  - 96026  - 95588  - 95208  -
 92819  - 96878  - 96625  - 96282  - 96037  - 95594  - 95214  -
 92821  - 96882  - 96626  - 96283  - 96041  - 95605  - 95220  -
 92843  - 96885  - 96629  - 96310  - 96047  - 95611  - 95222  -
 92844  - 96886  - 96630  - 96311  - 96049  - 95662  - 95224  -
 92850  - 96897  - 96647  - 96312  - 96077  - 95675  - 95225  -
 92973  - 96901  - 96649  - 96316  - 96084  - 95682  - 95227  -
 92974  - 96902  - 96651  - 96322  - 96090  - 95689  - 95229  -
 92976  - 96905  - 96655  - 96328  - 96095  - 95719  - 95230  -
 93006  - 96921  - 96659  - 96329  - 96107  - 95744  - 95275  -
 94950  - 96922  - 96663  - 96331  - 96108  - 95785  - 95289  -
 94952  - 96937  - 96674  - 96353  - 96114  - 95788  - 95294  -

96958  - 96675  - 96364  - 96117  - 95790  - 95307  -
مجموع هذه املطالب على الرمز 23

 احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بأسفي
                   أبامني عبد اجلليل

محافظة الصويرة

مطلب رقم 59209 - 35
اسم امللك: دكان عدد 1129.

موقعه: مدينة الصويرة شارع الزرقطوني رقم 1129.

تاريخ حتديده: 14/12/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 10 س. 

نوعه: أرض بها دكان بالسفلي. 

اجملاورون:

شماال: شارع الزرقطوني.

شرقا: ورثة محمود مزكني. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 11073/م

غربا: مطلب التحفيظ عدد 59208 - 35.

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 59694 - 35

اسم امللك: املستوصف الصحي امرامر. 

موقعه: اقليم الصويرة دائرة احلنشان جماعة امرامر امرامر املركز.

تاريخ حتديده: 12/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 10 آ 98 س. 

نوعه: أرض بها مستوصف من سفلي وخمس مساكن من سفلي. 

اجملاورون:

شماال: طريق عمومي بعرض متغير.

شرقا: ورثة كورم بلخير ابن الدحوم.

جنوبا: ورثة كورم بلخير ابن الدحوم.

غربا: الطريق الرئيسية رقم 2200 بعرض 20 متر.

طالب التحفيظ: مندوب أمالك الدولة. 

مطلب رقم 62027 - 35

اسم امللك: ملك منصير

موقعه: إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة جماعة زاوية بن حميدة 

دوار املعاطلة.

تاريخ حتديده: 17/02/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم:98 س. 

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون:

شماال: طريق عمومي عرضه 04 أمتار.

شرقا: ممر عمومي عرضه 06 أمتار.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 61839 - 35.

غربا: فريد املسكي –احلسني املسكي .

طالب التحفيظ: مصطفى املسكي ابن مبارك. 

مطلب رقم 62028 - 35

اسم امللك: ملك املعاطلة

موقعه: إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة جماعة زاوية بن حميدة 

دوار املعاطلة.

تاريخ حتديده: 17/02/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم: 91 س. 
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نوعه: أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 61842 - 35.

شرقا: ممر عمومي عرضه 06 أمتار.

جنوبا: الطريق الرئيسية رقم 2202 بعرض 20 متر.

غربا: فريد املسكي.

طالب التحفيظ: مصطفى املسكي ابن مبارك. 

مطلب رقم 62099 - 35

اسم امللك: ملك علي

موقعه: إقليم الصويرة، دائرة الصويرة، دوار الغزوة.

تاريخ حتديده: 03/01/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم: 07 آ 43 س. 

نوعه: أرض فالحية بها شجرة اركان.

اجملاورون:

شماال: طريق عمومي.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 59806 - -35 أوسوس عبد اهلل.

جنوبا: بحنان إبراهيم - بحنان عمر. 

غربا: بحنان حسناء

طالب التحفيظ: يوسف أزروال ابن حسن.

مطلب رقم 62107 - 35

اسم امللك: تورتيت

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

اماريرن.

تاريخ حتديده: 10/01/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم: 05 آر 11 س. 

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

شرقا: الرسم العقاري عدد 5154 - 35. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 7119 - 35 

غربا: فاضمة عمران.

طالب التحفيظ: فاضمة عمران بنت علي.

مطلب رقم 62123 - 35

اسم امللك: طويكة 

موالي  جماعة  اقرمود  قيادة  الصويرة،  دائرة  الصويرة،  إقليم  موقعه: 

بوزرقطون دوار الباشرة.

تاريخ حتديده: 29/01/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم: 19 آ 85 س. 

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 30206 - 35.

شرقا: الطريق الرئيسة رقم 2207 بعرض 20 متر.

جنوبا: عبد الكرمي السماللي. 

غربا: عبد الكرمي السماللي. 

طالب التحفيظ: محمد التشافر ابن بلعيد. 

مطلب رقم 62125 - 35

اسم امللك: فدان السدرة.

موقعه: إقليم ودائرة الصويرة جماعة اوناغة دوار القليعة.

تاريخ حتديده: 03/02/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم: 40 آ 80 س. 

نوعه: أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال: طريق عمومي بعرض 05 أمتار.

شرقا: أحمد اكطيط. 

جنوبا: احلسني الغمري- ورثة حبيبة الغمري. 

غربا: العياشي الغمري.

طالب التحفيظ: سعيد لطرش ابن بوجمعة.

مطلب رقم 62142 - 35

اسم امللك: تورتيت نتزارت.

موقعه: إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي 

دوار بوتزارت.

تاريخ حتديده: 12/02/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم: 07 آ 30 س. 

نوعه: أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال: طريق عمومي بعرض متغير.

شرقا: الرسم العقاري عدد 20653 - 35. 

جنوبا: أحمد السايح

غربا: بوجمعة السايح.

طالب التحفيظ: إبراهيم السايح ابن احلسني.

مطلب رقم 62144 - 35

اسم امللك: ملك الدهيرة.

موقعه: إقليم ودائرة الصويرة قيادة الشياظمة اجلنوبية جماعة حد 

الدرى دوار مترازة.

تاريخ حتديده: 13/02/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم: 09 آ 56 س. 
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نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون:

شماال: عبد اللطيف اخلومية.

شرقا: الطريق الرئيسة رقم 01 بعرض 30 متر. 

جنوبا: فاطمة الغموري.

غربا: رشيدة احمادة.

طالب التحفيظ: خالد خروبي ابن عمر.

مطلب رقم 62150 - 35

اسم امللك: الدالية 1.

موقعه: اقليم الصويرة قيادة وجماعة اقرمود اقرمود املركر.

تاريخ حتديده: 19/02/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آ 99 س 

نوعه: أرض فالحية جزء منها محاط بسور.

اجملاورون:

شماال: خديجة املبيطل.

شرقا: الركراكي النعاميي – محمد جواد مصطفى جواد. 

جنوبا: ممر خاص عرضه 04 أمتار.

غربا: عبد الكرمي املرابط

طالب التحفيظ: ياسني معدور ابن عالل. 

مطلب رقم 62165 - 35

اسم امللك: دو دوار.

موقعه: إقليم الصويرة، دائرة متنار جماعة تدزي دوار اندجارن.

تاريخ حتديده: 26/02/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم: 36 آر 85 س. 

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون واخلروبة. 

اجملاورون:

شماال: حبيب اندجار. 

شرقا: طريق عمومي بعرض متغير. 

جنوبا: سعيد اندجار بن حمو.

غربا: فاضنة الفرم بنت حلسن - كلثوم بوجنيمي بنت بوجمعة - ورثة 

حلسن لفرم ابن حمو.

طالب التحفيظ: زينب الفرم بنت احلسن.

مطلب رقم 62043 - 35

اسم امللك: ملك اركانة .

موقعه: بلدية الصويرة، دوار الغزوة.

تاريخ حتديده: 21/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 28 آ 38 س. 

نوعه: أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون:

شماال: طريق عمومية عرضها 10 أمتار – مطلب رقم 59723 - 35.

شرقا: طريق عمومية عرضها 10 أمتار - طريق عمومي . 

جنوبا: ورثة أكورام عبد اهلل بن بيه.

غربا: مطلب حتفيظ عدد 58964 - 35 - 58963 - 35.

طالب التحفيظ: عائشة بوهاد بنت أحمد .

مطلب رقم 59691 - 35

اسم امللك: دكان رقم 11.

موقعه: بلدية الصويرة، زنقة اخلبازين 

تاريخ حتديده: 10/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 12 س. 

نوعه: أرض عارية بها دكان من طابق أرضي وطابق أول ومرافق وسطح. 

اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد 12962 - 35.

شرقا: احلسني الفرنسي. 

جنوبا: زنقة اخلبازين .

غربا: ورثة احلسني أيت مزال.

طالب التحفيظ: الطيب أناس بن علي ومن معه .

مطلب رقم 59666 - 35

اسم امللك: اكدال نايت القاضي .

موقعه: إقليم ودائرة الصويرة، جماعة اداوكلول ، دوار ادا اسون.

تاريخ حتديده: 01/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 71 آ 64 س. 

نوعه: أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون:

شماال: ورثة ادبدكوان.

شرقا: ورثة اد محمد . 

جنوبا: ورثة اد محمد – ورثة اسوان عبد النبي – فاطمة بنت حلسن.

غربا: رسم عقاري عدد 47051 - 35 .

طالب التحفيظ: ناظر أوقاف الصويرة .

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 7414 - 35

امللك املسمى: أورتي أوفال.

تدزي جماعة سيدي  دائرة متنار قيادة  الصويرة  بإقليم  الكائن  الواقع: 

كاوكي دوار بوزمية.

طالب التحفيظ: السيدة ايجة ليراشي بنت حلسن.

تاريخ التحديد: 13/11/2019.

 493 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 11/06/2008.
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إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " أقرمود" 

اقليم ودائرة الصويرة

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  ان  العموم 

اقليم  أقرمود  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

ودائرة الصويرة ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن 

االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا 

1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي:

 37101 - 32461 - 37054 - 31336 - 37052 - 31302 - 37027 - 31271

 -  36585  -  37342  -  36440  -  37266  -  36371  -  37146  -  32461  -

 37085 - 37665 - 37076 - 37553 - 37063 - 37528 - 36954 - 37427

 -  37796  -  37255  -  37754  -  37228  -  37722  -  37206  -  37690  -

 40183 - 37360 - 39348 - 37336 - 39346 - 37264 - 37970 - 37256

 -  37421  -  38004  -  37401  -  37002  -  37378  -  35002  -  37362  -

 37715 - 38073 - 37542 - 38042 - 37525 - 38020 - 37436 - 38017

 -  38333  -  37985  -  38332  -  37823  -  38331  -  37808  -  38322  -

 38411 - 38123 - 38358 - 38105 - 38349 - 38104 - 38342 - 38054

 -  38297  -  38589  -  38265  -  38579  -  38224  -  38447  -  38205  -

 38365 - 39462 - 38346 - 39461 - 38317 - 39056 - 38299 - 38995

 -  40766  -  38483  -  40528  -  38429  -  40392  -  38419  -  40339  -

 - 3866 - 38596 - 42123 - 38571 - 42009 - 38522 - 41028 - 38484

 31649 - 38641 - 31472 - 38640 - 31084 - 38608 - 39688 - 38604

 -  38881  -  32773  -  38765  -  31758  -  38725  -  39143  -  38658  -

 39188 - 35042 - 39186 - 34272 - 39030 - 34271 - 38937 - 33434

 -  36629  -  39365  -  36229  -  39290  -  35154  -  39281  -  35098  -

 39535 - 39490 - 37135 - 39463 - 37103 - 39410 - 37064 - 39381

 -  39645  -  37792  -  39606  -  37549  -  39536  -  37169  -  39532  -

 39734 - 39673 - 39693 - 39664 - 39675 - 39050 - 39654 - 37991

 -  40746  -  39824  -  37100  -  39824  -  39412  -  39807  -  39367  -

 37363 - 40018 - 37317 - 39999 - 36736 - 39940 - 31341 - 39825

 -  40261  -  37860  -  40250  -  37689  -  40049  -  37567  -  40037  -

 43183 - 38313 - 42288 - 38275 - 40593 - 38168 - 40577 - 38060

 -CF)35(-BO - 43344 - 35593 - 43282 - 38499 - 43281 - 38406 -

واملطالب عدد :

 38806 - 34067 - 38577 - 32399 - 38511 - 32007 - 38506 - 31811

 -  34896  -  39309  -  34185  -  39307  -  34132  -  39193  -  34114  -

 37628 - 39989 - 37611 - 39945 - 36714 - 39921 - 36592 - 39313

 -  40227  -  38059  -  40178  -  37998  -  40096  -  37978  -  40016  -

 40492 - 38376 - 40449 - 38312 - 40304 - 38302 - 40272 - 38219

 41002 - 38457 - 40972 - 38403 -

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي اسحاق" 

اقليم ودائرة الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

اسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي اسحاق" 

اقليم ودائرة الصويرة، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا 

10 جمادى  1-69-174 املؤرخ في  االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 

االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي:

 24237 - 23425 - 23174 - 21910 - 21228 - 19015 - 18385 - 17459

 24280

جميع هذه املطالب على الرمز 35

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

           ربيع شركي

محافظة ميدلت

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة 

مبنطقة التحفيظ اجلماعي "اأمرصيد" بإقليم ميدلت

إلى علم  ينهي  أن  العقارية مبيدلت يشرفه  احملافظ  على األمالك  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الكائنة  "أمرصيد"  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله 

مضي  بعد  ينتهي  أمرصيد،  جماعة  و  قيادة  ميدلت،  دائرة  و  بإقليم 

شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 174– 

1-69 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق) 25 يوليوز 1969( بشأن 

التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب هي كالتالي

 -  30922  -  30919  -  30914  -  30894  -  30888  -  30879  -  30875  

 30988 - 30973 - 30969 - 30957 - 30942 - 30941 - 30939 - 30923

 -  31023  -  30999  -  30998  -  30996  -  30994  -  30993  -  30990  -

 31081 - 31080 - 31058 - 31053 - 31048 - 31038 - 31026 - 31024

 -  31154  -  31131  -  31108  -  31107  -  31104  -  31101  -  31086  -

 31199 - 31197 - 31195 - 31194 - 31193 - 31191 - 31187 - 31178

 -  31210  -  31206  -  31205  -  31204  -  31203  -  31201  -  31200  -

 31281 - 31272 - 31257 - 31256 - 31232 - 31225 - 31217 - 31215

 -  31307  -  31304  -  31303  -  31299  -  31298  -  31290  -  31284  -

 31418 - 31409 - 31386 - 31384 - 31374 - 31373 - 31334 - 31312
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 -  31487  -  31485  -  31482  -  31466  -  31431  -  31425  -  31424  -

 31536 - 31534 - 31533 - 31527 - 31509 - 31505 - 31492 - 31491

 -  31603  -  31596  -  31589  -  31587  -  31585  -  31548  -  31540  -

 31673 - 31671 - 31668 - 31650 - 31647 - 31638 - 31615 - 31612

 -  31816  -  31783  -  31706  -  31692  -  31682  -  31681  -  31674  -

 31933 - 31926 - 31916 - 31910 - 31874 - 31873 - 31839 - 31829

 -  32052  -  32051  -  32039  -  32017  -  32011  -  31971  -  31967  -

 32134 - 32133 - 32124 - 32090 - 32083 - 32077 - 32067 - 32064

 -  32243  -  32229  -  32228  -  32218  -  32185  -  32156  -  32147  -

 32328 - 32326 - 32297 - 32285 - 32283 - 32282 - 32266 - 32265

 -  32830  -  32608  -  32512  -  32508  -  32507  -  32382  -  32339  -

 33275 - 33250 - 33181 - 33158 - 33128 - 33127 - 33113 - 32966

 -  33675  -  33664  -  33661  -  33581  -  33417  -  33416  -  33351  -

 33750 - 33748 - 33733 - 33710 - 33705 - 33702 - 33694 - 33693

 -  33942  -  33906  -  33869  -  33833  -  33831  -  33828  -  33824  -

 34289 - 34250 - 34092 - 34045 - 34023 - 34020 - 33998 - 33964

 -  34707  -  34599  -  34574  -  34548  -  34516  -  34515  -  34300  -

 34742 - 34741 - 34736 - 34733 - 34726 - 34724 - 34722 - 34708

 -  34811  -  34795  -  34794  -  34790  -  34769  -  34766  -  34752  -

 34868 - 34866 - 34865 - 34852 - 34831 - 34819 - 34816 - 34813

 -  34901  -  34882  -  34881  -  34880  -  34876  -  34875  -  34874  -

 35134 - 35104 - 35066 - 34983 - 34983 - 34931 - 34925 - 34913

والكل حتت الرمز 42

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت

                      حلسن اليعقوب

محافظة تاوريرت

 مطلب رقم 7404  -  51 

 اسم امللك : "تاجموت". 

موقعه : اقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة تنشرفي دوار أوالد حمو 

بن عمرو؛

وقع حتديده في: 29 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ه 90 آر 51 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بناية من طابق سفلي وأربع 

أبار .

اجملاورون :

شماال : واد؛

جنوبا : واد؛ 

شرقا : كروج امحمد؛

غربا : ورثة بوفرة محمد؛

طالب التحفيظ : احلسني كروج بن علي.

مطلب رقم 7437  -  51 

 اسم امللك : "بوسراج". 

موقعه : اقليم تاوريرت، دائرة دبدو جماعة سيدي حلسن املكان املدعو 

اقسويني ؛

وقع حتديده في: 08 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 ه 00 آر 94 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

القطعة األولى:

شماال : الطريق الرئيسية رقم 6052؛

جنوبا : قلعي محمد 

شرقا : واد بوسراج ؛

غربا : طريق عمومية وورثة موسي بن البيض.

القطعة الثانية:

شماال : واد بزوز ؛

جنوبا : الطريق الرئيسية رقم 6052؛ 

شرقا : واد بوسراج ؛

غربا : محمد ميموني و ورثة موسي فرجي بن البيض.

طالب التحفيظ : حسن ناصربن محمد ومن معه.

مطلب رقم 7441  -  51 

 اسم امللك : "بالد محند الطالب علي". 

موقعه : اقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة مستكمر دوار عاشوريني؛

وقع حتديده في: 02 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 ه 26 آر 65 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : طريق عمومية؛

جنوبا : واد؛ 

شرقا : عمار سالم ؛

غربا : ورثة موالي ادريس العياشي؛

طالب التحفيظ : دحمان الناصر بن احمد.

مطلب رقم 7443  -  51 

 اسم امللك : "احلوض الطويل". 

امحمد  أوالد  مزارع  الويدان  ملقى  جماعة  تاوريرت،  اقليم   : موقعه 

قبيلة بني وكيل؛

وقع حتديده في: 17 ماي 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 66 آر 49 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري 1057/51 )القطعة 3(؛

جنوبا : الرسم العقاري 1057/51 )القطعة 2(؛؛ 

شرقا : طريق معبدة؛

غربا : ساقية باألرض؛

طالب التحفيظ : عبد اللطيف بنحامد بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 7449  -  51 

 اسم امللك : "ملك جنادي ". 

موقعه : اقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة مستكمر دوار أوالد علي؛

وقع حتديده في: 28 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ه 09 آر 60 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 1038/51؛

جنوبا : ساقية من االسمنت ومطلب التحفيظ عدد 777/51 ومطلب 

التحفيظ عدد 1084/51 ومطلب التحفيظ عدد 776/51 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري 8223/51؛

غربا : النكادي بوبكر ؛

طالب التحفيظ : عمار جنادي بن محمد.

مطلب رقم 7452 - 51

اسم امللك : " زويتينة " . 

مزارع  الويدان  ملقى  جماعة  تاوريرت  دائرة  تاوريرت،  إقليم   : موقعه 

الرباع. 

وقع حتديده في: 19 أغسطس 2019.

مساحته حسب التصميم العقاري : 01 ه 62 آر 90 س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون و بئر.

اجملاورون:

شماال: ساقية باألرض؛

الرسم  مع  وساقية مشتركة  متغير  جنوبا: طريق عمومية عرضها 

العقاري O/6078؛ 

شرقا: الطريق الوطنية رقم 19؛

غربا: الرسم العقاري O/6078 وساقية مشتركة مع الرسم العقاري 

.O/6078

طالب التحفيظ : عبد القادر ازويتنة بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 7455  -  51 

 اسم امللك : "دار الشويخ 1 ". 

موقعه : إقليم تاوريرت، مدينة دبدو.

وقع حتديده في: 04 نونبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 34 س .

نوعه : أرض به بناية تتكون من طابق سفلي وطابق أول.

اجملاورون :

شماال : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : زنقة ؛ 

شرقا : زنقة من االسمنت؛

غربا : قدوري محمد ؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل شويخ بن احميدة.

 احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت 

                فوزي متون

محافظة برشيد

مطلب رقم 18499 - 53

اسم امللك: ارض السهب

موقعه: دوار اوالد بن عمر جماعة سيدي املكي

وقع حتديده في 01/04/2019

نوعه: ارض فالحية

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 71 ار 88 س

اجملاورين 

شماال: مطلب عدد 10248 - 53

جنوبا: عمر روان بن الصغير

شرقا: ممر عمومي من 10 امتار

غربا: امحمد بن سعيد

طالب التحفيظ: محمد غيات بن حلسن

مطلب رقم 18377 - 53

اسم امللك: املرس

موقعه: دوار القواسم جماعة احلساسنة

وقع حتديده في 03/05/2019

نوعه: ارض فالحية

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 00 هـ 65 ار 66 س 

اجملاورين 

شماال: ورثة هزام حلسن و اشعاري احمد و ممر من 10 امتار

جنوبا: مطلب عدد 10577 - 53

شرقا: طريق من 10 امتار

غربا: طالب التحفيظ

طالب التحفيظ: محمد هزام بن محمد

مطلب رقم 18259 - 53

اسم امللك: ارض املرس

موقعه: دوار دوار اوالد يحيى جماعة اوالد زيدان



2535 عدد 1119 - 18 شوال 1441 )10 يونيو 2020(

وقع حتديده في 18/08/2019

نوعه: ارض فالحية

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 00 هـ 21 ار 39 س 

اجملاورين 

شماال: رسم عقاري 18890/س

جنوبا: رسم عقاري 18890/س

شرقا: ورثة سدير العيدي بن امليلودي

غربا: الوازكيكي محمد

طالب التحفيظ: عبد القادر الوازكيكي بن بوعزة

مطلب رقم 18349 - 53

اسم امللك: ارض العوينات

موقعه: دوار الشراكي جماعة الساحل اوالد احريز

وقع حتديده في 19/04/2019

نوعه: ارض فالحية

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 87 ار 68 س 

اجملاورين 

شماال: ورثة شينون زهرة و رسم عقاري 108224 - 53

جنوبا: طريق من 4 امتار و بن التاغي مصطفى

شرقا: طريق معبدة من 10 امتار

غربا: ورثة شينون زهرة

طالب التحفيظ: حبيبة الدريوش

مطلب رقم 18499 - 53

اسم امللك: ملك الزوهرة

موقعه: دوار بير التور جماعة جاقمة

وقع حتديده في 16/09/2019

نوعه: ارض عارية يخترقها خط هاتفي

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 64 ار 73 س

اجملاورين 

شماال: طريق اقليمية رقم 3602 من 30 متر

جنوبا: مطلب عدد 5364/15

شرقا: ممر عمومي من 10 امتار

غربا: احلريزي حلسن

طالب التحفيظ: الزهرة حريزي.

مطلب رقم 11999 - 53

اسم امللك: ارض السوني

موقعه: دوار بطيوة جماعة قصبة بن مشيش

وقع حتديده في 04/09/2019

نوعه: ارض فالحية

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 06 ار 64 س

اجملاورين 

شماال: شفيقي حسن و شفيقي عبد احلق

جنوبا: مطلب عدد 12001 - 53

شرقا: شفيقي حسن و شفيقي عبد احلق

غربا: انور مصطفى

طالب التحفيظ: امان شفيقي

مطلب رقم 18435 - 53

اسم امللك: ارض حمري

موقعه: دوار اخليايطة اوالد مسعود جماعة الساحل اوالد احريز

وقع حتديده في 17/06/2019

نوعه: ارض فالحية مسيجة

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 11 ار 30 س

اجملاورين 

شماال: غزيز الزوين

جنوبا: مطلب عدد 18332 - 53

شرقا: طريق معبدة من 10 امتار

غربا: رسم عقاري 67735 - 53

طالب التحفيظ: الزوين العيدي

مطلب رقم 18503 - 53

اسم امللك: العطشانة 

موقعه: دوار اوالد يحى جماعة اوالد زيدان

وقع حتديده في 20/09/2019

نوعه: ارض فالحية

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 01هـ 52 ار 42 س

اجملاورين 

شماال: رسم عقاري 10394/س وورثة احلاج امحمد

جنوبا: العامل عبد اللطيف

شرقا: جويشات عبد االله

غربا: العامل مصطفى وورثة احلاج امحمد و ممر من 5 امتار

طالب التحفيظ: ادري السعدية

مطلب رقم 9948 - 53

اسم امللك: حمرية

موقعه: دوار لودادنة جماعة اوالد عبو

وقع حتديده في 18/05/2018

و  ضاية  و  بئر  و  صهريج  و  سفلي  من  بناية  بها  فالحية  ارض  نوعه: 

مخزن و يخترقها خط كهربائي من ضغط منخفظ

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 04 هـ 00 ار 86 س

اجملاورين 

شماال: مسلك من 20 متر
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جنوبا: مطلب عدد 8807 - 53

شرقا: مطلب عدد 8655 - 53

غربا: رسم عقاري 76387 - 53 و طالب التحفيظ

طالب التحفيظ: محمد الهروي

مطلب رقم 18539 - 53

اسم امللك: التويرسة

موقعه: دوار الشراكي جماعة الساحل

وقع حتديده في 28/10/2019

خطني  و  امتار   10 من  جديدة  طريق  تخترقها  فالحية  ارض  نوعه: 

كهربائيني من ضغط منخفظ

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 98 ار 02 س

اجملاورين 

شماال: عبد القادر السوسي

جنوبا: طريق من 5 امتار و من وراءها رسم عقاري عدد 57973 - 53

من  امتار  من خمسة  و طريق   53  -  57413 عدد  عقاري  رسم  شرقا: 

وراءها رسم عقاري عدد 64656 - 53

غربا: طريق جديدة من 10 امتار من وراءها 18843/س

طالب التحفيظ: مليكة مسلي.

مطلب رقم 18372 - 53

اسم امللك: ارض اجليدي و من معه

موقعه: دوار الكرارصة جماعة الدروة

وقع حتديده في 03/05/2019

نوعه: ارض فالحية

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 04 ار 80 س

اجملاورين 

شماال: رسم عقاري عدد 134131 - 53 و طريق من 3 امتار

جنوبا: رسم عقاري عدد 12959 - 53 و رسم عقاري 98596 - 53

شرقا: رسم عقاري عدد 68796 - 53

غربا: مطلي عدد 14832 - 53

طالب التحفيظ: عبد الكرمي اجليدي و من معه

مطلب رقم 13896 - 53

اسم امللك: ارض البصلة

موقعه: دوار دوار بوفروج جماعة سيدي املكي

وقع حتديده في 22/07/2014

نوعه: ارض فالحية

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 06 ار 94 س

اجملاورين 

شماال: ورثة محمد بوفروج و من معه

جنوبا: الوزاني حسن و من معه و مطلب عدد 2187 - 53

شرقا: ورثة محمد بوفروج و من معه

غربا: رسم عقاري عدد 32562 - 53

طالب التحفيظ: محمد مؤدب

مطلب رقم 18386 - 53
اسم امللك: العمري

موقعه: دوار اواالد يحيى جماعة اوالد زيدان
وقع حتديده في 10/05/2019

و  و خزن و صهريج  بناية من سفلي و طابق  بها  ارض فالحية  نوعه: 
بئر و مسبح و اشجار الزيتون و الفواكه و يخترقه خط كهربائي من 

ضغط منخفظ
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 31 ار 74 س

اجملاورين 
شماال: جويشات سندس

جنوبا: ممر من 5 امتار
شرقا: ورثة جويشات علي و جويشات سعيد و ممر من 3 امتار

غربا: ممر من 4 امتار
طالب التحفيظ: عبد اجلليل العمري

مطلب رقم 18392 - 53
اسم امللك: دندون 1

موقعه: دوار الكنانة جماعة اوالد زيان
وقع حتديده في 20/05/2019

نوعه: ارض فالحية
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 21 ار 09 س

اجملاورين 
شماال: الربيطي نعيمة
جنوبا: الربيطي حسن

شرقا: الربيطي امحمد
غربا: الربيطي فاطمة

طالبة التحفيظ: برادة زينب

اصالح خطا - يتعلق باملطلب رقم 17112 - 53 
والذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية 

عدد 919 في 10 /08 /2019
عوضا عن :

موقعه اقليم يرشيد جماعة السوالم دوار العسيالت 
اقرا :

 اقليم يرشيد جماعة الساحل دوار العسيالت
و الباقي بدون تغير

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد
                فريد بدري

محافظة أزيالل

مطلب رقم  8015 -  55 
اسم امللك : اعدادية ابن الهيثم 

موقعه : اقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة تاونزة احملل املدعو إعدادية ابن 
الهيتم 
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تاريخ حتديده : 25-10-2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 75 آ 83 س 

مشتمالته : 

أرض بها بنايات تعليمية 

اجملاورون :

شماال: ورثة بوعدي 

شرقا: طريق عمومي 

جنوبا: واد و مسلك عمومي 

غربا: ايت امحند اقدمي 

طالب التحفيظ : الدولة املغربية -امللك اخلاص-

مطلب رقم  9033 - 55 

اسم امللك : سهام 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي الصناع 

تاريخ حتديده : 06-09-2013 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آ 8س

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول

السيد  لفائدة  مررور  ارتفاق  العقارية:  والتحمالت  العينية  احلقوق 

كرومي عبد الكبير

اجملاورون : 

شماال: ورثة التودنستي أحمد 

شرقا: كرومي عبد الكبير 

جنوبا: ايت بن سعيد محمد و احلاج إيجوب محمد 

غربا: ابراهيم أوراس 

طالب التحفيظ : سلمي عبد اللطيف بن العربي 

مطلب رقم 19156  - 55

اسم امللك : ايت أكرماض اميري 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة تنانت احملل املدعو دوار اباينو

تاريخ حتديده 04-04-2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  20ا 23س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية حق السطحية عبارة عن شجرة 

من اللوز لفائدة ورثة ايت عليلوش

اجملاورون : 

شماال: ايت اعليلوش 

شرقا: بوشتى محمد 

جنوبا: ورثة ايت احماد واعلي 

غربا: ملك األوقاف 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

مطلب رقم 19167  - 55

اسم امللك : بياض نايت أماماس 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أرفالة  احملل املدعو دوار ايت اماماس 

تاريخ حتديده 08-10-2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1 ه 21 آ 3س 

مشتمالته : أرض فالحية مكونة من قطعتني األولى بها أشجار اللوز 

والزيتون والثانية بها أشجار اللوز 

اجملاورون : 

القطعة 1:

شماال: مسلك عمومي

شرقا: ممر

جنوبا: ورثة ايت امللودي 

غربا: شعبة

القطعة 2:

شماال: شعبة

شرقا: شعبة

جنوبا: ورثة ايت امللودي 

غربا: ورثة ايت امللودي 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم  19168 -  55 

اسم امللك : دوار الشوك 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة أفورار جماعة بني عياط حملل املدعو وحميدن 

تاريخ حتديده : 23-05-2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 آ 1س

مشتمالته : 

أرض جزء منها عار واجلزء اآلخر به أساسات 

اجملاورون : 

شماال: طريق 

شرقا: عبدالرحيم بيار 

جنوبا: عبدالرحيم بيار  

غربا: ورثة ايت البشير و مطلب التحفيظ رقم 26356 / 10 

طالب التحفيظ : السلمي احلبيب بن احلسني 

مطلب رقم  19297 -  55 

اسم امللك : بقاع ابراهيم أو براهيم 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة وجماعة ابزو احملل املدعو دوار فم تاغية 

تاريخ حتديده : 17-03-2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 آ 75س

مشتمالته : 

أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: طريق عمومي دو عرض متغير 

شرقا: طريق عمومي دو عرض متغير 

جنوبا: أحمد العدناني 

غربا: ورثة ايت السكاد و ورثة ايت احلاج 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 
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مطلب رقم 19375  - 55

اسم امللك : ايطو 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

تاريخ حتديده 24-10-2016

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  69س

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي 

اجملاورون : 

شماال: الزنقة 

شرقا: الرسم العقاري رقم 5262 / 55 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 7286 / 55 و الزنقة 

غربا: محمد اوحدو 

طالب التحفيظ : اودرة موحا بن عدي

مطلب رقم  19432 -  55 

اسم امللك : بورية فوق السبل 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة دمنات جماعة تيديلي فطواكة احملل املدعو 

دوار تسوقت 

تاريخ حتديده : 09-12-2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 آ  64س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال: ساقية و ايت باهي 

شرقا: الرواندي محمد 

جنوبا: ورثة ايت أشكير 

غربا: ورثة ايت أشكير 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

مطلب رقم  19496 -  55 

اسم امللك : تغدة نيت امبارك 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة تابية احملل املدعو دوار تسليت 

تاريخ حتديده : 09-01-2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2هـ 62 آ 98س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة واسطبل وبئر وحوضني 

مائيني وبنايتني إحداهما من سفلي واألخرى من سفلي وطابق أول.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :خمس مغارسة األشجار لفائدة 

املغارس احلسني أمزيل

اجملاورون : 

شماال: طريق فالحي دو عرض متغير 

شرقا: ممر دو عرض متغير و ايت شيتاش و بن تخياط 

جنوبا: طريق دو عرض متغير و ايت شطو 

غربا: شعبة 

طالب التحفيظ : شكور محمد بن محمد  ومن معه

مطلب رقم 19599  - 55

إسم امللك : رجاء 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو مزارع امداحن 

تاريخ حتديده 24-04-2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  2 ه 21 آ 75س

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: طريق 

شرقا: ورثة الكبير نايت الزوين 

جنوبا: ورثة زكري ابراهيم 

غربا: محمد فارسي بن عمر 

طالبة التحفيظ : بنعمو حسناء بنت ادريس ومن معها

مطلب رقم  19864 - 55 

اسم امللك : دار باشا نايت احماني 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي افشتالن 

تاريخ حتديده : 24-09-2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 83 س 

مشتمالته : 

أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

اجملاورون : 

شماال: ورثة مامي سعيد 

شرقا: مزاك رابحة 

جنوبا: الزنقة 

غربا: الزنقة 

طالب التحفيظ : مامي أحمد بن محمد

مطلب رقم 19917  - 55

اسم امللك : امادل ندار افرض ب1 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تنانت احملل املدعو دوار تابو 

تاريخ حتديده 12-02-2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  22آ  74س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون و بجزء منها

بناية من سفلي.

 اجملاورون : 

شماال: واعباس مصطفى ومطلب التحفيظ 11726/55

شرقا: مسلك عمومي

جنوبا: اورحو حسن

غربا: مطلب التحفيظ 10639/55 وممر

طالب التحفيظ : محماد العباسي بن العيد

مطلب رقم  20105 -  55 

اسم امللك : تفروت نوزكزا 

املدعو  احملل  الويدان  بني  واويزغت جماعة  دائرة  أزيالل  إقليم   : موقعه 

مزارع أيت عال 
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تاريخ حتديده : 17-07-2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 45 آ 44 س

مشتمالته : 

أرض فالحية بها بعض أشجار اللوز و بعض أشجار الزيتون وبنايتني 

من سفلي األولى من حجر  والتانية في طور البناء 

اجملاورون : 

شماال: ورثة محمد اباسو و ورثة علي اوباسو و ورثة موحى اوباسو و 

ورثة حمو أوباسو 

شرقا: ورثة مليح علي 

جنوبا: ورثة مليح علي و ورثة اوباكنت موحى 

غربا: ورثة أوكيلي محمد 

طالب التحفيظ : مليح محمد بن علي

مطلب رقم  20128 -  55 

اسم امللك : حتت املسجد 2 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل 

املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 09-08-2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 آ  76س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: حق السطحية عبارة عن شجر 

من الزيتون لفائدة الغير.

اجملاورون : 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 20139 / 55 و طريق عمومي ذو عرض 

متغير 

شرقا: ورثة ايت العربي و مسلك عمومي 

جنوبا: ورثة ايت العربي و محمد بن أوتسكيت و ورثة حرمة مولود و 

إيجلي احمد و برغيتي ابراهيم 

غربا: الرامي محمد و ورثة عقى نايت عيسى 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

مطلب رقم  20168 -  55 

اسم امللك : تداوت نايت ورزاق 

ابزو جماعة موالي عيسى بن دريس احملل  دائرة  أزيالل  : إقليم  موقعه 

املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 05-09-2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 آ 32 س

مشتمالته : 

أرض فالحية بها بعض أشجار اللوز 

اجملاورون : 

شماال: ورثة أوسعيد حدو 

شرقا: ورثة أوسعيد حدو 

جنوبا: ورثة ايت ورزاق 

غربا: ورثة ايت ورزاق 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 20201  - 55

اسم امللك : تينمل 5 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تامدة نومرصيد احملل املدعو مزارع طلحة 

تاريخ حتديده 31-12-2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  53 آ 84س

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: طريق 

شرقا: ماريا 

جنوبا: سمير و التوامي 

غربا: سمير 

طالب التحفيظ : غالب بديعة بنت محمد

مطلب رقم  23143 -  55 

اسم امللك : فدان جميلة 

دوار  املدعو  أفورار جماعة بني عياط احملل  دائرة  أزيالل  إقليم   : موقعه 

فرغس 

تاريخ حتديده : 27-11-2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـــ 60 آ 12س

مشتمالته : 

أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: البوفارسي و شريف مصطفى

شرقا: شريف مصطفى و ورثة احلاج موحى بن محمد 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 672 / 55 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 20044 / 55 و محمد أعراب 

طالب التحفيظ : خالص محمد بن محمد

مطلب رقم  23161 -  55 

إسم امللك : اسكني ساغدن 

ابزو جماعة موالي عيسى بن دريس احملل  دائرة  أزيالل  : إقليم  موقعه 

املدعو ايت واستر 

تاريخ حتديده : 11-12-2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1ه 11 آ 96س

مشتمالته : 

أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 18425 / 55 و حلسن كرمي بوستة 
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شرقا: بولغالت محمد 

جنوبا: أراضي اجلموع 

غربا: محمد أوحمد 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم  23179 -  55 

اسم امللك : افراو نايت وزراق 1 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل 

املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 18-12-2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 آ 74س

مشتمالته : 

أرض فالحية بها أشجار 

اجملاورون : 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 20160/55 و ورثة ايت العربي و ورثة بن 

تسقي 

شرقا: ورثة املساعدي حلسن 

جنوبا: ورثة ايت ورزاق 

غربا: ورثة ايت ورزاق 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23180  - 55

سم امللك : فدان عائشة علي 

ابزو جماعة موالي عيسى بن دريس احملل  دائرة  أزيالل  : إقليم  موقعه 

املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده 18-12-2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  81 آ 36س

مشتمالته : أرض فالحية مكونة من قطعتني 

اجملاورون : 

القطعة 1:

شماال: ورثة الرامي محماد  

شرقا: طريق 

جنوبا: موحى ملسعدي 

غربا: كرميي ابراهيم وورثة الرامي محمد 

القطعة 2:

شماال: ورثة ايت تغرمني ورثة الرامي محمد 

شرقا: شعبة

جنوبا: ورثة موحا وحسو 

غربا: طريق 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23182  - 55

اسم امللك : فدان شطو احماد 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو دوار 

امركو 

تاريخ حتديده 18-12-2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  55آ 66 س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز 

اجملاورون : 

شماال: ورثة ايت ورزاق 

شرقا: ورثة ايت حمو احماد 

جنوبا: ورثة ايت حمو احماد 

غربا: ورثة ايت ورزاق 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23197  - 55

إسم امللك : افراو نايت ورزاق 2 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار 

امركو 

تاريخ حتديده 27-12-2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 25 آ 35س

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: ورثة ايت العربي 

شرقا: ورثة املساعدي 

جنوبا: ابار صالح 

غربا: ورثة ايت العربي  و مطلب التحفيظ رقم 20160 / 55 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23200  - 55

اسم امللك : افزى اعمر 4 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار 

امركو 

تاريخ حتديده 27-12-2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 آ 78س

مشتمالته :أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: مسلك عمومي 

شرقا: ورثة تغرمني 

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 20139 / 55

غربا: ورثة بوكمازي 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم  23223 -  55 

اسم امللك : ايت مساط 

ايت  املدعو  أفورار جماعة تيموليلت احملل  دائرة  أزيالل  إقليم   : موقعه 

مساط 
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تاريخ حتديده : 21-01-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 آ 68 س

مشتمالته : 

أرض فالحية بها بناية من سفلي وأشجار مختلفة 

اجملاورون : 

شماال: محمد جناوي 

شرقا: موحى بومليش 

جنوبا: طريق عمومي ذو عرض متغير 

غربا: طريق عمومي ذو عرض متغير 

طالب التحفيظ : ابن الطيب احلسن بن اعراب

مطلب رقم  23224 -  55 

اسم امللك : بوطوال 

بني  املدعو  احملل  بني عياط  أفوار جماعة  دائرة  أزيالل  إقليم   : موقعه 

عياط املركز 

تاريخ حتديده : 24-01-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 87 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال: زنقة معبدة بعرض 12 متر 

شرقا: شهيدي رضوان و شهيدي ادريس 

جنوبا: زنقة غير معبدة 

غربا: أراضي اجلموع 

طالب التحفيظ : خرمودي عبد العزيز بن والعيد ومن معه

مطلب رقم 23231  - 55

إسم امللك : تيني منريغن 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اسامر 

تاريخ حتديده 28-01-2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1ه 70 آ 39س

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: طريق 

شرقا: جنان ابراهيم و شعبة 

جنوبا: جنان ابراهيم 

غربا: بدري سعيد و الرسم العقاري رقم 15614 / 55 و بدري محمد 

طالب التحفيظ : علواني سعيد بن ابراهيم ومن معه

مطلب رقم  23238 -  55 

اسم امللك : السعادة 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

تاريخ حتديده : 01-02-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 س

مشتمالته : 

أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال: ورثة أوتشواريت 

شرقا: الزنقة 

جنوبا: الزنقة 

غربا: ايت ابراهيم احساين 

طالبة التحفيظ : اتغالست حنان بنت عبد املالك

مطلب رقم  23240 -  55 

اسم امللك : بركاوي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي األمل 

تاريخ حتديده : 04-02-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 س

مشتمالته : 

أرض بها بناية من قبو جزئي و سفلي 

اجملاورون : 

شماال: الزنقة 

شرقا: ورثة تال 

جنوبا: ورثة تال 

غربا: الزنقة 

طالب التحفيظ : بركاوي حلسن بن محمد ومن معه

مطلب رقم  23245 -  55 

اسم امللك : بورية املرجة 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة فطواكة جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو 

أيت العالم 

تاريخ حتديده : 08-02-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آ 92 س

مشتمالته : 

أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: ورثة ايت بوحود 

شرقا: ورثة ايت بوحود 

جنوبا: طريق بعرض 3 أمتار 

غربا: ورثة احمد ناصر 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم  23246 -  55 

اسم امللك : بورية باسوكا-ب- 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة دمنات جماعة تفني احملل املدعو تغبالوت 

تاريخ حتديده : 08-02-2019 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آ 58س

مشتمالته : 

أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: امحند موالي العربي 

شرقا: مطلب التحفيظ امللغى رقم 3218 / 55 

جنوبا: الهندي موالي عمر 

غربا: موالي اسعيد 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم  23247 -  55 

اسم امللك : بورية بالبيبي ناكرامن 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة دمنات جماعة تفني احملل املدعو ايت العالم 

تاريخ حتديده : 08-02-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 آ 67س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال: ملان موالي رضى 

شرقا: ورثة ايت تغرامت 

جنوبا: ملان موالي رضى 

غربا: ورثة ايت اغرام 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم  23251 -  55 

اسم امللك : شعبة املش باسوكا 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة دمنات جماعة تفني احملل املدعو ايت العالم 

تاريخ حتديده : 11-02-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76 آ 71 س

مشتمالته : 

أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال: ملك حلبيب ايت عبو 

شرقا: ايت شيتاشن 

جنوبا: ملك حلبيب ايت عبو 

غربا: شعبة 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم  23252 - 55 

إسم امللك : بورية باسوكا عند العني 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة دمنات جماعة تفني احملل املدعو ايت العالم 

تاريخ حتديده : 11-02-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آ  81 س

مشتمالته : 

أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال: الرسم العقاري رقم 4948 / 55 

شرقا: ملك األوقاف 

جنوبا: طريق دو عرض متغير 

غربا: احلسني أحليان 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23272  - 55

إسم امللك : تلسمات-د

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي تلسمات 

تاريخ حتديده 14-02-2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  29 آ 45س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون : 

شماال: تنفسود احلسني 

شرقا: تنفسود احلسني 

جنوبا: واد

غربا: واد 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23303  - 55

إسم امللك : ملك املريني 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي التقدم 

تاريخ حتديده 05-03-2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  99س

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

اجملاورون : 

شماال: الزنقة

شرقا: ورثة منصف محمد 

جنوبا: الزنقة 

غربا: مهتدي عبد العزيز 

طالب التحفيظ : ملريني جواد بن عبد اللطيف ومن معه

مطلب رقم  23319 -  55 

اسم امللك : تفراوت 

موقعه : قليم أزيالل دائرة ولتانة جماعة واولى احملل املدعو أيت بنحمي 

تاريخ حتديده : 18-03-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 آ 25 س

مشتمالته : 

أرض فالحية 



2543 عدد 1119 - 18 شوال 1441 )10 يونيو 2020(

اجملاورون : 

شماال: احلاج بوبكر و الطريق املعبدة رقم 304 

شرقا: طريق عمومي ذو عرض متغير 

جنوبا: جاكير حلسن 

غربا: ورثة ميراوي اولعيد 

طالبة التحفيظ : املفتوح البتول بنت رامي ومن معها 

مطلب رقم  23328 -  55 

اسم امللك : جنان 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ولتانة جماعة واولى احملل املدعو دوار أيت 

بنحمي 

تاريخ حتديده : 18-03-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 آ 97س

مشتمالته : 

أرض فالحية بها شجرة من اللوز 

اجملاورون : 

شماال: زايد اجبلي 

شرقا: محمد الهواري 

جنوبا: ورثة اكرور و البوحسيني محمد 

غربا: زايد اجبلي 

طالبة التحفيظ :  املفتوح البتول بنت رامي ومن معها

مطلب رقم 23333  - 55

إسم امللك : محمد 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو مزارع اسامر 

تاريخ حتديده 21-03-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  50آ 34س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز وعلى جزء منها سور 

اجملاورون : 

شماال: شوقي محمد و عزيزي حسن ورثة محمد بن عدي 

شرقا: شوقي محمد و طريق 

جنوبا: األوقاف العامة 

غربا: ورثة علي نايت ناصر 

طالب التحفيظ : ايت بلقائد محمد بن سي أحمد

مطلب رقم  23460 -  55 

اسم امللك : عبد اهلل 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي اغير نحاحان 

تاريخ حتديده : 11-06-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60س

مشتمالته : 

أرض بها بناية من سفلي 

اجملاورون : 

شماال: زهرة العثماني 

شرقا: ورثة ايت الطالب محمد 

جنوبا: طالب التحفيظ 

غربا: الزنقة 

طالب التحفيظ : بنعالل عبد اهلل بن موح

مطلب رقم  33381 -  55 

اسم امللك : علي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي بوهادي 

تاريخ حتديده : 19-11-2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 س

مشتمالته : 

أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال: ايت الطالب احماد 

شرقا: زنقة غير معبدة 

جنوبا: طريق معبدة 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 19020 / 55 

طالب التحفيظ : اسقزاي علي بن عدي

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل

     عبد اللطيف ميموني

محافظة إفران

مطلب رقم 3836  - 57

اسم امللك : "ملك افريقي ".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة عني اللوح .

مساحته اإلجمالية : 05ار . 

نوعه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال : ورثة باحو بن عبد اهلل ،

شرقا : حمو بن علي ،

جنوبا : حمو بن علي ،

غربا : الرسم العقاري عدد 10958/ك ، مجاور غير معروف. 

احلقوق العينية والتحمالت : 

 -ممر قدمي .

طالب التحفيظ: افريقي عقى بن ابراهيم .

 

مطلب رقم 6680  - 57

اسم امللك : "اكدال 1 ".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد افران .
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مساحته اإلجمالية : 21هـ69ار76 سنتيار يتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 21هـ42ار33س ،

اجملاورين :

شماال : فاظمة بونوحا ، الساقية ،

شرقا : ورثة موالي عمر ، ورثة حماوي حسن ، حماوي محمد ،

جنوبا : بويخف مقور ،

غربا : ممر عرضه5 امتار ،الساقية اسماعيل عزو ،احلسني عزو ،الواد ،

القطعة الثانية مساحتها : 27ار43س ،

اجملورين : 

شماال : الواد ،اسماعيل عزو ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الساقية ،

غربا : الواد .

نوعه: أرض جزء منها محجر واجلزء االخر فالحي .

احلقوق العينية والتحمالت : 

 -عدة سواقي تخترق امللك ،

عدة عيون داخل امللك .

طالب التحفيظ: ركاك عبد العالي 

مطلب رقـم 6685  - 57

اسم امللك : "سيدي بوخبزة".

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

سيدي بوخبزة " .

مساحته اإلجمالية : 01هـ86ار62 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال : الساقية،

شرقا : وحيند حميد ، الرسم العقاري عدد 16829  - 57 ،

جنوبا : الرسم العقاري عدد12164  - 57 ، ،

غربا : الرسم العقاري عدد12558  - 57 ،12559  - 57 . 

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

طالبا التحفيظ : 

1 -رحيوي عمار بن موحى بنسبة 01/02 ،

2 - رحيوي دهبي بن موحى بنسبة 01/02 .

مطلب رقـم 3817  - 57

اسم امللك : "يسرى".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد افران .

مساحته اإلجمالية : 01ار 59س .

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال : زنقة غير مهيئة ،

شرقا : زينب بادوش ،

جنوبا : محمد حبيبي ،

غربا : ورثة محمد بادوش .

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ: بدوش زهرة بنت محمد .

مطلب رقـم 3363  - 57

اسم امللك : "جنان الزغار ".

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

"اباجبلي اركار اوزناك ".

مساحته اإلجمالية : 01هـ 72 ار41 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية بها بئرين وبيتي محرك واشجار .

اجملاورون:

شماال : مطلب عدد6363  - 57 ،مطلب عدد6361  - 57 ، 

شرقا : 6451  - 57 ،

جنوبا : محمد رضا،مطلب عدد6360  - 57 ،

غربا : مطلب عدد6360  - 57 .

احلقوق العينية والتحمالت : ممر يخترق امللك .

طالب التحفيظ: 

الشادلي أحمد بن محمد .

 مطلب رقـم 6694  - 57

اسم امللك : "تيزي وبوشتى ".

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

بوشتى ".

مساحته اإلجمالية : 03 هـ 84 ار42 سنتيار 

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال : الشعبة،

شرقا : سعيد بن سعيد ، طريق عرضها 5 امتار ،

جنوبا : طريق عرضها 10امتار ،

غربا : ورثة ميمون وحادة .

الضغط  مرتفعة  كهربائية  خطوط   : والتحمالت  العينية  احلقوق 

تخترق امللك .

طالب التحفيظ: 

زماري املصطفى بن احلسني .

مطلب رقـم 6686  - 57

اسم امللك : "الرحمة "

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخلفي ، احملل املدعو " 

سيدي عدي املركز " .

مساحته اإلجمالية : 01ار14 سنتيار 

نوعه: أرض عارية .
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اجملاورون:

شماال : وادجي فاطمة ،نصيري رقية ، وقاصي فاطمة ،

شرقا : حاجي ادريسية ،

جنوبا : الزنقة ،

غربا : رشيدي علوي اسماعيل ،.

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالبة التحفيظ : خيشي عشورة بنت عسو . 

مطلب رقـم 6696  - 57

اسم امللك : "ملك عثماني ".

 " املدعو  ،احملل  تيمحضيت  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

تيمحضيت املركز .

مساحته اإلجمالية : 99 سنتيار 

نوعه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال : اجلاري احمد ،

شرقا : الزنقة ،

جنوبا : الزنقة ،

غربا : اوحود علي.

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : 

العثماني محمد . 

مطلب رقـم 6697  - 57

اسم امللك : "عبد العزيز ".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد افران .

مساحته اإلجمالية : 01ار52 سنتيار 

نوعه: سكنى دات سفلي وطابقني علويني وسطح .

اجملاورون:

شماال : اباراو ميلود ،

شرقا : الطريق الرئيسية ،

جنوبا : كرازي صالح ،

غربا : زنقة .

احلقوق العينية والتحمالت : حائط مشترك على طول العالمات ب2 

-ب1 -وب6 -ب5 –ب4 -ب3 .

طالب التحفيظ : 

محمد حليب االدريسي بن امبارك . 

مطلب رقـم 6699  - 57

اسم امللك : "ملك نور الدين ".

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

مساحته اإلجمالية : 01ار06 سنتيار 

نوعه: ارض عارية .

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 10337  - 57 ،

شرقا : طريق عمومية ،

جنوبا : حديوي سعيد ،

غربا : طريق رئيسية .

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

طالب التحفيظ : 

وانو نور الدين بن عبد الرحمان .

مطلب رقـم 3944  - 57

اسم امللك : "االنصاري ".

موقعه : اقليم افران ، دائرة ازرو، جماعة متحضيت .

مساحته اإلجمالية : 03هـ63ار90 سنتيار .

نوعه: أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 9035  - 57 ، الرسم العقاري 6843  - 57 ،

شرقا : علي اوحود ، الرسم العقاري 7825  - 57 ، ميمون بوسعيد ،

جنوبا : ميمون اخمارو ،

غربا : ميمون بوسعيد .

احلقوق العينية والتحمالت : 

خط تيار كهربائي منخفظ الضغط يخترق امللك .

طالبة التحفيظ : 

االنصاري فاطمة بنت احمد ومن معها . 

مطلب رقـم 3935  - 57

اسم امللك : "ملك ادهبي ".

موقعه : اقليم افران ، دائرة ازرو، جماعة بن صميم .

مساحته اإلجمالية : 02هـ08ار53 سنتيار .

نوعه: أرض مغروسة .

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 18717  - 57 ، 

شرقا : طالب التحفيظ ، 

جنوبا : مطلب عدد 3763  - 57 ،الرسم العقاري عدد17933/ك ،الرسم 

العقاري عدد8670/ك ،

غربا : الرسم العقاري عدد19477/ك ، الرسم العقاري عدد8661 /ك .

احلقوق العينية والتحمالت : 

ساقية تخترق امللك .

طالب التحفيظ : 

ادهبي رحيوي بن موحى .

 مطلب رقـم 3940  - 57

اسم امللك : "اكرام ".

، دائرة ازرو، جماعة تكريكرة ، احملل املدعو "ايت  موقعه : اقليم افران 

عال ايت بوبكر " .

مساحته اإلجمالية : 01هـ77ار12 سنتيار .

نوعه: أرض بها عدة بنايات واشجار وبئرين .

اجملاورون:

شماال : العاصي ، 

شرقا : اليوسفي فاطمة ، 
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جنوبا : طريق عمومية ،

غربا : يدان محمد .

احلقوق العينية والتحمالت : 

خطوط كهربائية تخترق امللك .

طالب التحفيظ : 

سليمان املاحي علوي بن محمد . 

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني اللوح"

إقليم إفران

علم  الى  ينهي  ان  يشرفه  بإفران،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  ان  العموم 

اللوح"  "عني  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

الكائنة بإقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة عني اللوح، وذلك بعد مضي 

شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن عمال مبقتضيات الفصل 8 

من الظهير الشريف عدد 1 69- 174- املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

املوافق 25 يوليوز 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية 

 املطالب هي كاآلتي : 4205 4206- 4214- 4370- -

 -  4381 -  4380 -  4379 -  4378 -  4377 -  4376 -  4372 -  4371

  4453 -  4450 -  4427 -  4421 -  4416 -  4412 -  4389 -  4382

  4490 -  4487 -  4485 -  4484 -  4482 -  4477 -  4472 -  4471 -

  4635 -  4633 -  4631 -  4629 -  4628 -  4625 -  4619 -  4612 -

  4692 -  4668 -  4666 -  4665 -  4660 -  4653 -  4652 -  4646 -

  4853 -  4851 -  4849 -  4811 -  4808 -  4806 -  4803 -  4732 -

  4874 -  4872 -  4868 -  4866 -  4865 -  4860 -  4857 -  4856 -

  4919 -  4914 -  4909 -  4906 -  4898 -  4891 -  4879 -  4878 -

  5015 -  5000 -  4960 -  4955 -  4954 -  4934 -  4933 -  4921 -

 -  6382 -  6380 -  6352 -  6351 -  6284 -  6312 -  6282 -  5004 -

 6616 -  6615 -  6551 -  6539 -  6538 -  6525 -  6523

جميع هده املطالب على الرمز57 .

احملافظ على األمالك العقارية بافران

           عبد اجلبار فرطاس

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 24938 - 61

اسم امللك:" جنان املقابر"

القصر  القروية  اجلماعة  اجنرة  الفحص  عمالة  طنجة،  موقعه:والية 

الصغير احملل املدعو اكنوان.

وقع حتديده بتاريخ : 31 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم:07 آر 84 س ؛

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مصطفى الطرنباطي ؛

شرقا: مصطفى الطرنباطي ؛

جنوبا: طريق عمومية ؛

غربا: أحمد الشاعر؛

طالب التحفيظ: كرمي الناجي بن أحمد.

مطلب رقم 24990 - 61

اسم امللك:"ساجد "

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

الصغير احملل املدعو مليش السفلي .

وقع حتديده بتاريخ : فاحت يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 آر 61 س ؛

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون:

شماال: خدوج بولعيش، رحمة بولعيش؛

شرقا: خدوج بولعيش، رحمة بولعيش ؛

جنوبا: طريق ؛ 

غربا: خدوج بولعيش، رحمة بولعيش؛

طالب التحفيظ: عبد احلميد السكالوي بن محمد ؛ 

مطلب رقم 24931 - 61

اسم امللك: "الثلث في غرسة الشجار 66230 "

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

الشمالي احملل املدعو الثلث في غرسة الشجار؛

وقع حتديده بتاريخ : 30 مايو 2019؛ 

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم: 01 آر 58س ؛

نوعه: ارض فالحية ؛

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد ملرابط ؛

شرقا: طريق عمومي؛ 

جنوبا:ورثة محمد ملرابط؛

غربا: ورثة محمد ملرابط ؛

طالب التحفيظ : ناظر األوقاف بالعرائش نيابة عن األوقاف العامة ؛

مطلب رقم 24897 - 61

اسم امللك:"العيدوني "

البحراويني  القروية  اجلماعة  أجنرة  اقليم فحص  موقعه:والية طنجة، 

احملل املدعو بني واسني ؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 مايو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم:07 ار 28 س ؛

نوعه: أرض عارية بها خربتني ؛
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اجملاورون:

شماال:طريق عمومي ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 44451 - 61 جنوبا: ممر ؛

غربا: وهابي، ورثة دريس واسني ؛ 

طالب التحفيظ: مصطفى العيدوني بن عبد السالم ؛

مطلب رقم 24991 - 61

اسم امللك:"السقال "

موقعه:والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، مقاطعة بني مكادة، احملل 

املدعو خندق الورد ؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 224 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 50س ؛ 

نوعه: ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول ؛ 

اجملاورون:

شماال: زنقة عرضها 4 أمتار ؛

شرقا: غير معروف ؛ 

جنوبا: محمد بوجبل ؛ 

غربا: مصطفى أمطوي ؛ 

طالب التحفيظ: فاطمة السقال بنت محمد؛

مطلب رقم 24955 - 61

اسم امللك: "الهيشو "

موقعه:والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية قصر اجملاز 

دوار عني شوكة؛

وقع حتديده بتاريخ : 10 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آر 05 س ؛

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 24244 - 61 ؛

شرقا: عبد السالم حايك ؛

جنوبا: طارق بنسبيح ؛

غربا: طريق عمومي؛ 

طالب التحفيظ: ياسني الهيشو بن محمد؛

مطلب رقم 24946 - 61

اسم امللك:" بشرى "

القصر  القروية  اجلماعة  اجنرة  الفحص  عمالة  طنجة،  موقعه:والية 

الصغير، دوار مليش السفلي.

وقع حتديده بتاريخ :04 يونيو 2019،

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 آر 87 س؛

وحديقة  أول  وطابق  سفلي  من  مكونة  فيال  بناية  بها  ارض  نوعه: 

ومطفية؛

اجملاورون:

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: ورثة محمد اغزيل ؛ 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 65452 - 61 ؛

غربا: ممر 4 أمتار ؛

طالب التحفيظ: عبد العالي بوليف ابن محمد 

مطلب رقم 24838 - 61

اسم امللك:" العاقل "

موقعه:والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو برواقة؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 أبريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 26 س ؛

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني ومرفق بالسطح؛

اجملاورون:

شماال: محمد الوهابي ؛ 

شرقا: زنقة 4 أمتار ؛

جنوبا: زنقة 6 أمتار؛

غربا: زنقة 6 أمتار ؛

طالب التحفيظ: عبد الرزاق العاقل بن عبد السالم ؛

مطلب رقم 24829 - 61

اسم امللك:" شيماء2 "

موقعه:والية طنجة، إقليم فحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة احملل 

املدعو عني الدفلة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 04 نونبر 2019؛

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم: 

09 آر 72 س ؛

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 62438 - 61 ؛

شرقا : طريق 4 أمتار ؛

جنوبا: طريق 4 أمتار ؛

غربا: طريق 4 أمتار ؛

طالب التحفيظ:حفيظة التليدي بنت عبد السالم ؛

مطلب رقم 24802 - 61

اسم امللك:" الورياغلي"

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

احملل املدعو كوارث ؛

وقع حتديده بتاريخ : 15 أبريل 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آر 02 س؛

وسدة  وسفلي  أرضي  حتت  طابق  من  مكونة  بناية  بها  ارض  نوعه: 

وطابقني علويني وطابق ثالت مقلص ؛



عدد 1119 - 18 شوال 1441 )10 يونيو 2020(2548

اجملاورون:

شماال: الطريق الوطنية رقم 4608 ؛

شرقا: عز الدين ؛

جنوبا: البقالي مرمي والزهرة مرشيد ؛

غربا: طريق 5 أمتار ؛

طالب التحفيظ: محمد الورياغلي.

مطلب رقم 24923 - 61

اسم امللك:" مرسيطا "

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

احملل املدعو بني واسني.

وقع حتديده بتاريخ : 28 مايو2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم:41 آر 29 س ؛

نوعه: ارض فالحية ؛

اجملاورون:

شماال: مصطفى الستواني؛

شرقا: طريق 4 أمتار؛

جنوبا: عبد اهلل بولعيش؛

غربا: عبد السالم اليوسفي، الرسم العقاري 34374 - 61؛ 

طالب التحفيظ: رفيق أعبود بن عبد السالم؛

مطلب رقم 24922 - 61

اسم امللك:" الفتح"

موقعه:والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني، 

احملل املدعو عني زيتونة؛

وقع حتديده بتاريخ : 28 مايو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 آر 11 س 

نوعه: ارض عارية .

اجملاورون:

شماال: عبد السالم حلتوت ؛

شرقا: حبوس؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: طريق عمومي ؛

طالب التحفيظ: حسن بنعزوز بن محمد

مطلب رقم 24839 - 61

اسم امللك:" مونيك "

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

احملل املدعو املدينة العتيقة .

وقع حتديده بتاريخ :02 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 86 س ؛

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول ومرف بالسطح؛

اجملاورون:

شماال: زنقة ؛

شرقا: محمد برادة ؛ 

جنوبا: الرسم العقاري 65771 - 61، أحمد الناصري ؛

غربا: منانة زريوح؛

طالب التحفيظ: فاجول مونيك راميوند؛

مطلب رقم 24729 - 61

اسم امللك:" بوعياشي 1 "

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

احملل املدعو الدغاليني ؛

وقع حتديده التكميلي بتاريخ :12 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آر 50 س ؛

نوعه: ارض عارية ؛

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 92689/06 ؛

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 24855 - 61 ؛

جنوبا: طريق 6 أمتار؛ 

غربا: طريق 5 أمتار ؛

طالب التحفيظ: بالل بوعياشي ؛

مطلب رقم 24778 - 61

اسم امللك:" الصغير"

موقعه:والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية تغرامت 

احملل املدعو الدشيشة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 08 أبريل 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 46 آر 36 س؛

نوعه: ارض فالحية ؛

اجملاورون:

شماال: الطريق الوطنية رقم 16 ؛

شرقا: الرسم العقاري 46399 - 61؛

جنوبا: محمد شالف ؛

غربا: حبوس ؛ 

طالب التحفيظ: محمد الصغير بن العياشي 

مطلب رقم 25151 - 61

اسم امللك:"أمطوط "

موقعه:والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة مقاطعة بني مكادة، احملل 

املدعو ظهر اللغميش ؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 19 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 45 س؛ 

نوعه: ارض عارية بها بئر .
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اجملاورون:

شماال: طريق ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: كورفطي ؛

غربا: جميجي؛

طالب التحفيظ: املصطفى أمطوط بن حلسن 

مطلب رقم 25182 - 61

اسم امللك:" عمر "

موقعه: والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو بني مكادة القدمية 

وقع حتديده بتاريخ : 22 أكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 44 س؛

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول والثاني مقلص ؛ 

اجملاورون:

شماال: زنقة 4 أمتار؛

شرقا: محمد املتسيوي والزهرة أكيور؛

جنوبا: أحمد أكيور ؛

غربا: أحمد أكيور؛

طالب التحفيظ: محمد سعيد أقيور بن أحمد ومن معه.

مطلب رقم 25157 - 61

اسم امللك:" الزاوية "

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

الصغير احملل املدعو مليش العليا؛

وقع حتديده بتاريخ : 23سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 30 آر 79 س؛

نوعه: ارض عارية بها بناية وعني؛

اجملاورون:

شماال: محمد اغزيل ؛

شرقا: ورثة عبد اهلل اغزيل؛

جنوبا: احمد اغزيل ؛ طريق؛

غربا: طريق؛

طالب التحفيظ: محمد اغزيل ومن معه.

مطلب رقم 25054 - 61

اسم امللك:" املصطفى "

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

الصغير احملل املدعو حسانة ؛

وقع حتديده بتاريخ :20 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 آر 83 س؛

نوعه: ارض عارية في جزء منها وفي جزء آخر بناية مكونة من سفلي 

وطابقني والثالث مقلص ؛ 

اجملاورون:

شماال: رشيد البقالي؛

شرقا: رشيد البقالي؛

جنوبا: عبد الرحمان البشيري ؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ: مصطفى البقالي ابن محمد.

مطلب رقم 25053 - 61

اسم امللك:" السمارة الكميل"

موقعه:والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية اجلوامعة، 

احملل املدعو حكامة ؛

وقع حتديده بتاريخ :22 يوليو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم:01 هـ 04 آر94 س ؛

نوعه: ارض فالحية في القطعة االولى وارض فالحية بها أساس في 

القطعة الثانية 

اجملاورون:

القطعة األولى:

شماال:ورثة اخملتار األشهب ؛

شرقا:ورثة اخملتار األشهب ؛

جنوبا: طريق وطنية رقم 4609 ؛

غربا:خندق ؛

القطعة الثانية:

شماال: طريق وطنية رقم 4609 ؛

شرقا:ورثة اخملتار االشهب ؛

جنوبا:سد ابن بطوطة ؛

غربا:خندق ؛

طالب التحفيظ: احلسن امغطشو بن احلسن.

مطلب رقم 25058 - 61

اسم امللك:"ظهر عمر سالم "

موقعه:والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو ظهر عمر سالم؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 29 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 آر 73 س ؛

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون:

شماال: عبد النور البقاش ؛

شرقا: بلحسن بن عيسى ؛

جنوبا: ممر 5 أمتار ؛ 

غربا: سعيد أكيور، علي بعزيز، سعيد عزوز، احمد كروت،بشرى قادر؛

طالب التحفيظ: محمد الناصر ابن عبد اهلل ؛ 

مطلب رقم 25011 - 61

اسم امللك:" شفيقة"

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

احملل املدعو مدشر عني سعيد ؛
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وقع حتديده بتاريخ :08 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم:02هـ71 آر 80 س ؛

نوعه: ارض فالحية ؛

اجملاورون:

القطعة األولى:

السالم  61،عبد   -  24472 التحفيظ  مطلب  معروف،  غير  شماال: 

احلمياني ؛

شرقا:أحمد الزيدي، مطلب التحفيظ عدد24365 - 61 ؛

جنوبا: املهدي العاقل ؛

غربا:ممر عمومي ؛

القطعة الثانية:

شماال: ممر عمومي ؛

شرقا:غير معروف ؛

جنوبا:محمد العلمي الشاط ؛

غربا: غير معروف ؛

طالب التحفيظ: عبد اهلل البقالي ابن محمد 

مطلب رقم 25129 - 61

اسم امللك:"بثينة "

موقعه:والية طنجة، اقليم فحص أجنرة اجلماعة القروية ملوسة، احملل 

املدعو عني حمرة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 09 سبتمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم:56 آر 54 س ؛

نوعه: أرض فالحية ؛

اجملاورون:

شماال:أحمد ابوارث ؛

شرقا: طريق عمومية ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 25146 - 61 ؛

غربا: طريق عمومي ؛ 

طالب التحفيظ: مصطفى مدرك بن أحمد ؛

مطلب رقم 25130 - 61

اسم امللك:"بالد املعمرة "

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

الشمالي، احملل املدعو دمينة ؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 07 آر 68 س ؛ 

نوعه: ارض عارية ؛ 

اجملاورون:

شماال: محمد لغريبي ؛

شرقا: أحمد شريب ؛ 

جنوبا: محمد لغريبي ؛ 

غربا: طريق عمومي ؛ 

طالب التحفيظ: ناظر االوقاف بالعرائش نيابة عن األوقاف العامة؛

مطلب رقم 25153 - 61

اسم امللك: "الركايع 1 "

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

احملل املدعو الزينات؛

وقع حتديده بتاريخ : 20 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 هـ24 آر 70 س؛

نوعه: ارض فالحية بها خربتني.

اجملاورون:

شماال: طريق4607 عرضها 20 متر ؛

شرقا: طريق عمومي ؛

جنوبا: األحباس ؛

غربا: االحباس؛ 

طالب التحفيظ: مندوب أمالك الدولة بطنجة نيابة عن امللك اخلاص 

للدولة؛

مطلب رقم 25208 - 61

اسم امللك:" السلطان "

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

اليماني احملل املدعو اوالد الرياحي ؛

وقع حتديده بتاريخ :15 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 05هـ96 آر 41 س؛

نوعه: ارض بها بئر؛

اجملاورون:

شماال: ورثة عمر اجلياللي، ورثة عبد السالم اجلياللي ؛

شرقا: واد،ورثة نصيري ؛ 

جنوبا: ورثة محمد الريايحي اجلياللي ؛

غربا: طريق معبدة ؛

ومن  القادر  عبد  بن  الرياحي  االدريسي  املالك  عبد  التحفيظ:  طالب 

معه ؛

مطلب رقم 25069 - 61

اسم امللك:" اإلدريسي "

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

احملل املدعو عني دالية الصغيرة؛

وقع حتديده بتاريخ : 05 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 95 س ؛

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون:

شماال: براهيم كلوش ؛ 



2551 عدد 1119 - 18 شوال 1441 )10 يونيو 2020(

شرقا: عبد الرحمان اكرميل ؛

جنوبا: طريق عرضه 5 أمتار؛

غربا: محمد بن الشيخ ؛

طالب التحفيظ: سالم البوستاتي بن محمد ؛

مطلب رقم 25052 - 61

اسم امللك:" عزيزة  "

أصيلة  احلضرية  اجلماعة  أصيلة  موقعه:والية طنجة، عمالة طنجة 

امللح املدعو حي الدغاليني ؛

وقع حتديده بتاريخ : 22 يوليو 2019؛

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم: 

02 آ 08 س؛

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 35693 - 61 ؛

شرقا : طريق املرور 3 أمتار ؛

جنوبا: طريق عمومي ؛

غربا:ثورية اجلباري ؛

طالب التحفيظ:عزيزة جنمي بنت احملجوب 

مطلب رقم 25066 - 61

اسم امللك:" اعبد احلليم 1"

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

احملل املدعو مدشر املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 31 يوليو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 98 س؛

نوعه: ارض عارية ؛

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ ؛

شرقا: أحمد الشنتوف، عبد السالم الشنتوف ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 25067 - 61 ؛

غربا: طريق عمومي ؛

طالب التحفيظ: عبد احلليم االجباري بن احميدو.

مطلب رقم 25219 - 61

اسم امللك:" نبيلة "

موقعه:والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، احملل املدعو شارع املنصور 

الذهبي؛

وقع حتديده بتاريخ : 20 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم:01 آر 43 س ؛

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول والثاني مقلص ؛

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 63306/06؛

شرقا: زنقة عالل بن عبد اهلل؛

جنوبا: شارع منصور الذهبي؛

غربا: الرسم العقاري عدد 63306/06؛ 

طالب التحفيظ: حبيبة الدغمومي بنت عبد السالم؛

مطلب رقم 25216 - 61

اسم امللك:" شهد"

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

احملل املدعو املنبار؛

وقع حتديده بتاريخ : 19 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آر 02 س 

نوعه: ارض عارية .

اجملاورون:

شماال: سعيد ؛

شرقا: منال أحيان؛

جنوبا: عبد الغني يوسفي؛

غربا: طريق عرضه 4 أمتار ؛

طالب التحفيظ: منال أحيان بنت احلسني ؛

مطلب رقم 25155 - 61

اسم امللك:" الركايع 2 "

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

احملل املدعو الزينات ؛

وقع حتديده بتاريخ :20 سبتمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 10 آر84 س ؛

نوعه: أرض فالحية بها خربة؛

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 57148 - 61، الرسم العقاري 49193 - 61 

؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 49193 - 61 ؛ 

جنوبا: طريق عمومي ؛

غربا: الطريق الوطنية 4607 عرضها 20 متر؛

طالب التحفيظ: مندوب أمالك الدولة بطنجة نيابة عن امللك اخلاص 

للدولة؛

مطلب رقم 25047 - 61

اسم امللك:" إنصاف "

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

بريش، احملل املدعو أوالد عمر؛

وقع حتديده بتاريخ :18 يوليو 2019؛
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املساحة التي أظهرها التصميم: 04 آر 96 س ؛

نوعه: ارض فالحية بها أشجار ؛

اجملاورون:

شماال: أحمد دبوز ؛

شرقا: عبد السالم دبوز ؛

جنوبا: طريق؛ 

غربا: أحمد دبوز ؛

طالب التحفيظ: اسماعيل البقيجار بن عبد السالم ؛

مطلب رقم 25146 - 61

اسم امللك:" كاميلية"

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

احملل املدعو عني حمرة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 سبتمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 53 آر 65 س؛

نوعه: ارض فالحية ؛

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 25129 - 61 ؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 25147 - 61 ؛

غربا: طريق عمومي ؛ 

طالب التحفيظ: مصطفى مدرك بن أحمد ؛

مطلب رقم 25147 - 61

اسم امللك:"أمطوط "

موقعه:والية طنجة، عمالة فحص أجنرة اجلماعة القروية ملوسة،احملل 

املدعو عني حمرة ؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 17 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 43 آر 99 س؛ 

نوعه: أرض فالحية ؛

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 25146 - 61 ؛

شرقا: طريق عمومية ؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 4702 - 61، الرسم العقاري عدد 54703 

- 61 ؛

غربا: ممر عمومي؛

طالب التحفيظ: مصطفى مدرك بن أحمد؛

مطلب رقم 25131 - 61

اسم امللك:" رمل قيسية66070 "

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

الشمالي، احملل املدعو مجالو؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 09 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 95 آر 43 س؛

نوعه: ارض فالحية ؛ 

اجملاورون:

القطعة األولى:

شماال:ممر 3 أمتار ؛

شرقا: شعبة ؛

جنوبا: شعبة ؛

غربا:مطلب التحفيظ عدد 23539 - 61 ؛

القطعة الثانية:

شماال: شعبة ؛

شرقا:مطلب التحفيظ عدد 23538 - 61 ؛

جنوبا:مطلب التحفيظ عدد 23559 - 61 ؛

غربا:مطلب التحفيظ عدد 23539 - 61 ؛

طالب التحفيظ: ناظر األوقاف بالعرائش نيابة عن األوقاف العامة ؛

مطلب رقم 25068 - 61

اسم امللك:" الرمانية "

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

احملل املدعو الرمان؛

وقع حتديده بتاريخ : 01 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 هـ97 آر 19 س؛

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون:

القطعة األولى:

الزيدي،مختار  61،علي   -  46800 عدد  العقاري  شماال:الرسم 

اخلضراوي،محمد احلداد ؛

شرقا: ممر ؛

جنوبا: ورثة الهاشمي التوزاني ؛

غربا:الرسم العقاري عدد 56156 - 61، خندق ؛

القطعة الثانية:

شماال: ممر ؛

شرقا:عبد السالم العاقل ؛

جنوبا:عبد السالم العاقل؛

غربا:ممر ؛

طالب التحفيظ: محمد بلحاج بن حمادي.

مطلب رقم 25141 - 61

اسم امللك:" أرض قنقوش "

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

الصغير، احملل املدعو سيدي قنقوش ؛

وقع حتديده بتاريخ :15 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 03 آر 50 س؛
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نوعه: ارض بها بناية من سفلي وحديقة ؛ 

اجملاورون:

شماال: محمد املزكلدي؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: مخلوف حسني ؛

غربا: محمد خلفاوي؛

طالب التحفيظ: محمد السامي بن عزوز.

مطلب رقم 25070 - 61

اسم امللك:" العدوية"

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

احملل املدعو العدوية.

وقع حتديده بتاريخ : 20 نونبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم:24 آر 10 س ؛

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: طريق، الرسم العقاري عدد 34130 - 61 /؛

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 24586 - 61 ؛

جنوبا: ورثة مصطفى بن مسعود، مطلب التحفيظ عدد 13869 - 61، 

ورثة مصطفى بن مسعود، مطلب التحفيظ عدد 13870 - 61، ورثة 

مصطفى بن مسعود ؛

غربا: طريق 3 أمتار؛

طالب التحفيظ: محمد بن مسعود بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 25195 - 61

اسم امللك:"سواحل خندق النحل "

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

الشاوي، احملل املدعو عني لقصب ؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 07 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 21 آر 91 س ؛

نوعه: أرض فالحية ؛

اجملاورون:

شماال: املهدي فتوح؛

شرقا: ورثة البقالي ؛

جنوبا: خندق ؛ 

غربا: طريق؛

طالب التحفيظ: ناظر األوقاف بطنجة نيابة عن األوقاف العامة ؛ 

مطلب رقم 25212 - 61

اسم امللك: "االخوين "

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

ابريش، احملل املدعو سيدي مسعود؛

وقع حتديده بتاريخ : 19 نونبر 2019؛ 

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم: 04 آر44س ؛

نوعه: ارض عارية ؛

اجملاورون:

شماال: املكتب الوطني للسكك احلديدة ؛

شرقا: ورثة محمد الشبناك؛ 

جنوبا:حسن القجيري؛

غربا: مطلب التحفيظ عدد 25213 - 61 ؛

طالب التحفيظ : نور الدين القجيري بن محمد ومن معه ؛

مطلب رقم 25215 - 61

اسم امللك:"بور البراق "

القصر  القروية  اجلماعة  أجنرة  فحص  اقليم  طنجة،  موقعه:والية 

الصغير، احملل املدعو سيدي قنقوش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 19 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم:06 ار 28 س ؛

نوعه: أرض فالحية ؛

اجملاورون:

شماال:أحمد موالي رشيد ؛

شرقا: طريق عمومي

جنوبا: جمال الرقاص ؛

غربا: عبد السالم اللغميش ؛ 

طالب التحفيظ: سمية الرقاص بنت محمد ؛

مطلب رقم 25076 - 61

اسم امللك:"ديار العرس "

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

اليماني، احملل املدعو دوار اوالد الرياحي ؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 19 نونبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 15 آر 01 س ؛ 

نوعه: أرض عارية ؛ 

اجملاورون:

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: ورثة محمد الزموري ؛ 

جنوبا: طريق جهوية رقم 417 ؛ 

غربا: رضوان املديوي ؛ 

طالب التحفيظ: محمد عبد اللطي بن عمر؛

مطلب رقم 25210 - 61

اسم امللك: "زباير "

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

الصغير، احملل املدعو امليش العليا؛

وقع حتديده بتاريخ : 19 نونبر 2019؛
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املساحة التي أظهرها التصميم: 04 آر 79 س ؛

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: عبد امللك الهيشو ؛

شرقا: الزهرة اغزيل ؛

جنوبا: الزهرة اغزيل ؛

غربا: طريق؛ 

طالب التحفيظ: هشام زباير بن محمد؛

مطلب رقم 25185 - 61

اسم امللك:" الغرسة "

موقعه:والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، مقاطعة بني مكادة، احملل 

املدعو العوامة.

وقع حتديده بتاريخ :21 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 13 آر 78 س ؛

نوعه: أرض فالحية وبئر ؛

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد خنينيش ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 69782 - 61، ورثة محمد العاقل ؛ 

جنوبا: واد ؛

غربا: واد ؛

طالب التحفيظ: محمد بن مسعود بن عبد السالم ومن معه ؛ 

مطلب رقم 25192 - 61

اسم امللك:" حمزة 1 "

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

احملل املدعو عيد الدالية الصغيرة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 04 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 55 س ؛

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون:

شماال: الزهرة بن الشيخ ؛ 

شرقا: الزهرة بن الشيخ؛

جنوبا: طريق 4 أمتار؛

غربا: طريق 4 أمتار ؛

طالب التحفيظ: حمزة البغوري بن محمد ؛

مطلب رقم 25228 - 61

اسم امللك:" ساحل الوادي 1 "

موقعه:والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، مقاطعة بني مكادة، احملل 

املدعو العوامة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 25 نونبر 2019؛

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم: 17 آر 22 س ؛

نوعه: أرض فالحية ؛

اجملاورون:

شماال: حبيبة السندوسي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا: محمد السندوسي ؛

غربا: مطلب التحفيظ عدد 4062 - 61 ؛

طالب التحفيظ:السعدية السندسي بنت محمد 

مطلب رقم 25229 - 61

اسم امللك:" ساحل الوادي 2 "

موقعه:والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، مقاطعة بني مكادة، احملل 

املدعو العوامة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 25 نونبر 2019؛

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم: 

30 آر 22 س ؛

نوعه: أرض فالحية ؛

اجملاورون:

شماال: حبيبة السندوسي ؛

شرقا : واد ؛

جنوبا: محمد السندوسي ؛

غربا: طريق ؛

طالب التحفيظ:السعدية السندسي بنت محمد 

مطلب رقم 25203 - 61

اسم امللك:" األخوين "

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

احملل املدعو لالرحمة.

وقع حتديده بتاريخ : 13 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم:01 آر ؛

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني والثالث مقلص ؛

اجملاورون:

شماال: حلسن أبالط ؛

شرقا: محمد القاسيمي، الركراكي؛

جنوبا: أحمد سلوخ؛

غربا: زنقة عرضها 8 أمتار؛ 

طالب التحفيظ: السعدية احلدوشي بنت محمد؛

مطلب رقم 25211 - 61

اسم امللك:" املديوني"

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

الصغير، احملل املدعو امليش العليا؛

وقع حتديده بتاريخ : 19 نونبر 2019؛
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املساحة التي أظهرها التصميم: 03 آر 94 س 

نوعه: ارض عارية ؛ 

اجملاورون:

شماال: عبد السالم اغزيل ؛

شرقا: خدوج هيتك؛

جنوبا: طريق؛

غربا: األحباس ؛

طالب التحفيظ: عبد العزيز املديوني الزودي ابن احمد ؛

مطلب رقم 25120 - 61

اسم امللك:" شجرة الكناوي "

الصغير،  القصر  القروية  اجلماعة  أجنرة،  موقعه:والية طنجة، فحص 

احملل املدعو طالع الشريف ؛ 

وقع حتديده بتاريخ :30 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 11 آر 28 س ؛

نوعه: أرض فالحية بها بئر؛

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 44456 - 61 ؛

شرقا: طريق عمومي ؛ 

جنوبا: أحمد الديب

غربا: الرسم العقاري عدد 34882 - 61؛

طالب التحفيظ: محمد طليح بن حمو؛

مطلب رقم 25101 - 61

اسم امللك:" التقال "

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

بني مكادة، احملل املدعو ظهر احلمام ؛

وقع حتديده التكميلي بتاريخ :28 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 71 س ؛

نوعه: ارض بها بناية مكونة من طابق أرضي وآخر علوي وثالث طوابق 

والرابع مقلص ؛

اجملاورون:

شماال: مصطفى املريحي، غير معروف ؛

شرقا: اخملتار بن عالل ؛

جنوبا: زنقة 4 أمتار؛ 

غربا: زنقة 4 أمتار ؛

طالب التحفيظ: سعيد التقال بن العلمي ؛

مطلب رقم 25183 - 61

اسم امللك:" اكنوان"

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

احملل املدعو اكنوان ؛

وقع حتديده بتاريخ : 28 أكتوبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 08 آر 00س؛

نوعه: ارض عارية ؛

اجملاورون:

شماال: طريق ؛

شرقا: طريق؛

جنوبا: احمد الزكافي ؛

غربا: ورثة السعدية الدهدوه ؛ 

طالب التحفيظ : محمد الريفي بن عبد السالم 

مطلب رقم 25187 - 61

اسم امللك:"القصيبات 2 "

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

احملل املدعو مدشر املنبر ؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 30 أكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آر 99 س؛ 

نوعه: ارض عارية؛ 

اجملاورون:

شماال: طريق 4 أمتار؛

شرقا: طريق 5 أمتار؛

جنوبا: طريق 4 أمتار ؛

غربا: سهلية بن عالل؛

طالب التحفيظ: رحيمو أفيالل بنت االمني ؛

مطلب رقم 25154 - 61

اسم امللك:" مور النوالة "

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

احملل املدعو الزينات؛ 

وقع حتديده بتاريخ : 20 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 83 آر 09 س؛

نوعه: ارض فالحية ؛ 

اجملاورون:

شماال: الرسمني العقاريني عدد 96791/06 و60543 - 61؛

شرقا: طريق الوطنية رقم 4607؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 50633 - 61 ؛

غربا: ورثة أحمد كيحال، عبد السالم الوهابي؛

طالب التحفيظ: مندوب أمالك الدولة بطنجة نيابة عن امللك اخلاص 

للدولة؛

مطلب رقم 25071 - 61

اسم امللك:" التقيرع "

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

الصغير احملل املدعو واد اليان؛

وقع حتديده بتاريخ : 09 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 08 آر 77 س؛

نوعه: ارض عارية ؛
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اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 35469 - 61 ؛

شرقا: طريق؛

جنوبا: ممر 4 أمتار، فاطمة لنجري؛

غربا: مطلب التحفيظ 16821/06؛

طالب التحفيظ: احلسني بوزيد ابن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 25170 - 61

اسم امللك:" الزهرة "

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

احملل املدعو مدشر املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ :فاحت أكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم: 49 س؛

نوعه: ارض عارية ؛ 

اجملاورون:

شماال: عزيز حمدان؛

شرقا: عبد النور البقالي اللنجري؛

جنوبا: علي غيالن ؛

غربا: طريق 4 أمتار؛

طالب التحفيظ: سكينة مدان بنت حسن.

مطلب رقم 25225 - 61

اسم امللك:" السعدية"

القصر  القروية  اجلماعة  اجنرة  الفحص  عمالة  طنجة،  موقعه:والية 

الصغير، احملل املدعو غوجني ؛

وقع حتديده بتاريخ :25 نونبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم:08 آر 71س ؛

نوعه: ارض عارية ؛

اجملاورون:

شماال:عبد الكرمي البيطار، غير معروف، طريق 4 أمتار ؛

شرقا:غير معروف، رحمة العشيري ؛

جنوبا: عبد الكرمي البيطار ؛

غربا:محمد عياد ؛

طالب التحفيظ: كمال كناوي ابن أحمد.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة

عبد احلي السباعي     

محافظة النواصر

مطلب رقم 5480 - 63

اسم امللك: ارمل مبروك.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار القروصة.

وقع حتديده في : 26/11/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 ار 25 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: ورثة أحمد حرشون.

شرقا: ورثة دكوان عبد السالم.

جنوبا: ورثة أحمد حرشون.

 ( 22169/س  عدد  التحفيظ  مطلب  يليها  أمتار   4 من  طريق  غربا: 

القطعة 3(.

طالب التحفيظ: حفيظ عبد الواحد بن بوعزة ومن معه.

مطلب رقم 5482 - 63

اسم امللك: بالد الظهر 2.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار ملعيزي.

وقع حتديده في : 10/09/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 84 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات.

اجملاورون:

شماال: ارتفاق مرور عرضه 03 أمتار يليه مطلب التحفيظ 5483 - 63.

شرقا:مطلب رقم 5467 - 63 + رابحة بنت زركة.

جنوبا: رابحة بنت زركة + ارتفاق مرور عرضه 05 أمتار.

غربا: ارتفاق مرور عرضه 03 أمتار يليه مطلب التحفيظ  5483 - 63..

طالب التحفيظ: حسن ملعيزي بن محمد.

مطلب رقم 5483 - 63

اسم امللك: بالد الظهر 1.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار ملعيزي.

وقع حتديده في : 10/09/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 ار 79 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات.

اجملاورون:

شماال: ورثة ادريس بن ملعيزي.

شرقا:مطلب رقم 5467 - 63 + ارتفاق مرور عرضه 03 أمتار يليه مطلب 

التحفيظ عدد 5482 - 63 + ارتفاق مرور عرضه 05 أمتار.

جنوبا: بوعزة ملعيزي.

غربا: فاطنة ملعيزي.

طالب التحفيظ: حسن ملعيزي بن محمد.

مطلب رقم 5490 - 63

اسم امللك: ركبة اجلمل.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار حلرش.

وقع حتديده في : 24/12/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 ار 74 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات.
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اجملاورون:

شماال:مطلب رقم 5387 - 63 + ورثة حارث.

شرقا: الرسم العقاري عدد 1678/س

جنوبا: طريق معبد يليه الرسم العقاري عدد 13750/س ) القطعة 2(.

غربا: الطريق اإلقليمية رقم 3001 عرضها 20 مترا.

طالبة التحفيظ: ليلى الزكراوي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 5534 - 63

اسم امللك: الرمل.

احلوامي  دوار  بوسكورة  جماعة  النواصر  اقليم  :عمالة  موقعه 

بوجعدية01.

وقع حتديده في : 16/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 37 ار 43 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 55483 - 63 + محرم واد بوسكورة.

شرقا: الرسم العقاري عدد 8174/47.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 27995/د.

غربا: مالكي حميد + مالكي فاطنة + مالكي بوعزة  - مالكي مصطفى 

- مالكي عبد الكرمي يليهم محرم واد بوسكورة.

طالب التحفيظ: حميد املالكي بن بوشعيب.

مطلب رقم 5513 - 63

اسم امللك: كركور عباد.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار حلرش.

وقع حتديده في : 12/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 ار 56 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 95462 - 63) القطعة رقم 02(.

شرقا: خضراوي بوشعيب.

جنوبا:مطلب رقم 321/33.

غربا: الرسم العقاري عدد 111532 - 63 .

طالب التحفيظ: عبد اهلل خضراوي بن بوشعيب.

مطلب رقم 5511 - 63

اسم امللك: حلويض 6.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار القدادرة.

وقع حتديده في : 04/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 ار 04 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون:

102369 - 63 + ورثة فاطنة بنت السي  شماال: الرسم العقاري عدد 

سليمان و بوشعيب باكير.

شرقا ورثة فاطنة بنت السي سليمان و بوشعيب باكير.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 108168 - 63 + ورثة اوالد العرابي..

غربا: وهبي السعيد ومن معه.

طالب التحفيظ: 

1 - وهبي السعيد بن بوشعيب

2 - وهبي عبد اللطيف بن بوشعيب

3 - وهبي محمد بن بوشعيب

4 - وهبي خالد بن بوشعيب

5 - وهبي كمال بن بوشعيب

6 - وهبي مينة بنت بوشعيب

7 - وهبي طارق بن بوشعيب

8 - هاشم لطيفة بنت عبد القادر

مطلب رقم 5512 - 63

اسم امللك: رمل مبروك مكرط.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار القروصة.

وقع حتديده في : 08/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 75 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: عبد الواحد بوعزة .

شرقا: ورثة دكوان عبد السالم.

جنوبا: ورثة احمد حرشون.

عدد  التحفيظ  مطلب  يليه  أمتار   08 عرضه  معبد  طريق  غربا: 

22169/س ) القطعة رقم 03(

طالبة التحفيظ: زهراء عبد الواحد بنت بوشعيب.

مطلب رقم 5468 - 63

اسم امللك: أرض تازة.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اجلوالة.

وقع حتديده في : 02/07/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هكتار 22 ار 44 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 94396 - 63

شرقا: طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

جنوبا: اشمارخ مصطفى.

غربا: الرسم العقاري عدد 99275 - 63 .

طالبة التحفيظ: فاطمة سعدي بنت الطيبي ومن معها.
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مطلب رقم 5354 - 63

اسم امللك: فدان اجلزار.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار السحابات تعالوت.

وقع حتديده في : 31/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 ار 24 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية وبئر وأشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: الطريق اإلقليمية رقم 3042.

شرقا: الرسم العقاري عدد 33490 - 63

جنوبا: الرسم العقاري عدد 4704/47.

غربا: الرسم العقاري عدد 78193 - 63 .

طالب التحفيظ: عبد اجمليد رزنارة بن سعيد.

مطلب رقم 5481 - 63

اسم امللك: أرض حفرة البغلة 1.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اجلوالة.

وقع حتديده في : 29/03/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هكتار 27 ار 97 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الطريق االقليمية رقم 3042

شرقا: الرسم العقاري عدد 97672 - 63

جنوبا: ورثة اخملتار بن عبد العزيز + ورثة امينة بنت علي.

غربا: ورثة امينة بنت علي .

طالبة التحفيظ: كوثر سالوي بنت سمير ومن معها.

مطلب رقم 263 - 63

اسم امللك: دندون 1.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار اوالد عبو.

وقع حتديده في : 07/01/2008.

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

نوعه : أرض فالحية بها مخزن وبئر.

اجملاورون:

شماال:مطلب رقم 270 - 63

شرقا: الرسم العقاري عدد 30465/س.

جنوبا:مطلب رقم 264 - 63.

غربا: طريق معبد +مطلب رقم 3972 - 63 ) القطعة رقم 01 والقطعة 

رقم 02( +مطلب رقم 3975 - 63 +مطلب رقم 3974 - 63 +مطلب رقم 

.63 - 3973

طالب التحفيظ: الطالبي املصطفى ومن معه.

مطلب رقم 264 - 63

اسم امللك: دندون 2.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار اوالد عبو.

وقع حتديده في : 07/01/2008.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هكتار 06 ار 15 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها مخزن وبئر.

اجملاورون:

شماال:مطلب رقم 263 - 63 + الرسم العقاري عدد 30465/س

شرقا: الرسم العقاري عدد 30465/س.

جنوبا:مطلب رقم 3933 - 63.

رقم  +مطلب   63  -  3971 رقم  +مطلب   63  -  3973 رقم  غربا:مطلب 

3970 - 63 +مطلب رقم 3959 - 63 +مطلب رقم 3958 - 63.

طالب التحفيظ: الطالبي بوشعيب ومن معه.

مطلب رقم 270 - 63

اسم امللك: دندون.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار اوالد عبو.

وقع حتديده في : 07/09/2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 ار 41 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات.

اجملاورون:

شماال:مطلب رقم 3953 - 63 +مطلب رقم 3957 - 63 +مطلب رقم 

3960 - 63 + طريق عمومي.

شرقا: الرسم العقاري عدد 30465/س.

جنوبا:مطلب رقم 263 - 63.

غربا: طريق معبد +مطلب رقم 3956 - 63 +مطلب رقم 3972 - 63 

مطلب التحفيظ عدد 3974 - 63 .

طالب التحفيظ: الطالبي بوشعيب ومن معه.

مطلب رقم 5449 - 63

اسم امللك: الكور.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اجلوالة.

وقع حتديده في : 10/09/2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 ار 06 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 94618 - 63.

شرقا: الرسم العقاري عدد 95241 - 63

جنوبا: ورثة محمد بن بوعزة.

غربا: الرسم العقاري عدد 95242 - 63 .

طالبة التحفيظ: فاطنة اشمارخ بنت عبد القادر.
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مطلب رقم 5282 - 63

اسم امللك: فلوريدا ضياء.

موقعه :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار حارت حمري.

وقع حتديده في : 08/01/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 ار 06 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري 67224 - 63 + الرسم العقاري 61237 - 63 + 

الرسم العقاري عدد 132773 - 63.

شرقا: ممر عرضه 05 أمتار يليه الشافعي محمد + الرسم العقاري عدد 

63 - 132774

جنوبا: ارتفاق مرور عرضه 08 أمتار يليه الرسم العقاري 84044 - 63.

غربا: الرسم العقاري عدد 9521/س .

طالبة التحفيظ: الشافعي ضياء بنت عبد السالم.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر 

       مصطفى بنحداوي

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 13580 - 68

اسم امللك: الفيضة؛

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  دائرة  و  اقليم  موقعه: 

جماعة اخللفية احملل املدعو أوالد حسون.

وقع حتديده في: 27 نوفمبر 2017. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 95 ار 06 س 

نوعه: أرض فالحية بورية.

شماال: احلاج حمادي لكرون و احلاج احلسني احلرشي؛

شرقا: احلاج املعطي؛     

جنوبا: طريق عمومية؛

غربا: احلاج حمادي لكرون.  

طالب التحفيظ: الشرقي لكرون بن حمادي 

مطلب رقم 17890 - 68

اسم امللك: الكعدة؛

موقعه: اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة البرادية احملل 

املدعو أوالد علي الواد.

وقع حتديده في: 09 يوليو 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 هكتار 06 ار 11 س 

نوعه: أرض فالحية سقوية.

شماال: أحمد الراضي احمد بن عيسى و البشير الراضي؛

شرقا: املصطفى منيري و من معه و ارتفاق الساقية؛     

جنوبا: طريق عمومية؛

غربا: املهدي بوسبع.  

طالب التحفيظ: سعيد كسعاد بن ملوك و من معه

مطلب رقم 17901 - 68

اسم امللك: البوقة؛

سيدي  أوالد  املدعو  احملل  صالح  بن  الفقيه  مدينة  و  اقليم  موقعه: 

شنان.

وقع حتديده في: 19 أغسطس 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 ار 30 س 

نوعه: أرض عارية.

شماال: الرسم العقاري عدد 49629/10 و الرسم العقاري عدد 12376 

- 68؛

شرقا: الزنقة؛     

جنوبا: ملك جماعي موضوع حتديد ادري عدد 341 أ؛

غربا: زنقة و مطلب عدد 13607 - 68.  

طالب التحفيظ: محمد البوقة بن محمد

مطلب رقم 17950 - 68

اسم امللك: ملك بوزيان؛

سيدي  أوالد  املدعو  احملل  صالح  بن  الفقيه  مدينة  و  اقليم  موقعه: 

شنان.

وقع حتديده في: 10 يونيو 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 94 س 

نوعه: أرض بها بناية دات سفلي به مرأب و ثالث طوابق علوية.

شماال: مطلب عدد 25216/10؛

شرقا: الزنقة؛     

جنوبا: زنقة؛

غربا: الرسم العقاري عدد 28819 - 68.  

طالب التحفيظ: محمد بوزيان بن العربي.

مطلب رقم 17952 - 68

اسم امللك: ملك السكتاوي؛

موقعه: اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة البرادية احملل 

املدعو التوميية.

وقع حتديده في: 10 يونيو 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:54 ار 15 س 

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بناية سفلية و حديقة .

شماال: املصطفى السكتاوي؛

شرقا: الكبير الصاحلي؛     

جنوبا: ورثة محمد السكتاوي؛

غربا: الطريق.  

طالب التحفيظ: بوزكري السكتاوي بن محمد.
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مطلب رقم 17957 - 68
اسم امللك: ملك مجاهد 1؛

موقعه: اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو زنقة ابن عاشير.
وقع حتديده في: 11 يونيو 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 ار 11 س 
نوعه: أرض عارية .

شماال: زنقة؛
شرقا: ورثة العربي بن محمد مجاهد و الرسم العقاري 22067 - 68؛     

جنوبا: مطلب عدد 17937 - 68؛
غربا: زنقة محدودة.  

طالب التحفيظ: حكيمة محمادي بنت محمود و من معها.

مطلب رقم 17958 - 68
اسم امللك: ملك نهري؛

موقعه: اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل  جماعة بني 
شكدال احملل املدعو أوالد علي الدهيرات.

وقع حتديده في: 22 أغسطس 2019. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:78 ار 77 س 

نوعه: أرض فالحية بورية .
شماال: أحمد أمان؛

شرقا: طريق عمومية و ساقية؛     
جنوبا: مطلب عدد 24860/10؛

غربا: رسم عقاري عدد 1655 - 68.  
طالب التحفيظ: السعدية نهري بنت محمد.

مطلب رقم 17973 - 68
اسم امللك: سعد؛

موقعه: اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي زيز.
وقع حتديده في: 08 يوليو 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 ار 16 س 
نوعه: أرض بها بناية دات سفلي به مرأب و طابق أول  و مرافق بالسطح.

شماال: مطلب عدد 313 - 68 و عبد الغاني الشامي؛
شرقا: مطلب عدد 17971 - 68؛     

جنوبا: مطلب عدد 17971 - 68؛
غربا: طريق عمومية.  

طالب التحفيظ: أحمد زكراطي بن صالح.

مطلب رقم 17983 - 68
اسم امللك: ملك هشام اجلنان؛

موقعه: اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو أيت بن سعيد.
وقع حتديده في: 05 أغسطس 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 90 س 
نوعه: أرض عارية.

شماال: عباس العويبي؛
شرقا: رسم عقاري عدد 6300 - 68؛     

جنوبا: زوهير الغزواني؛
غربا: زنقة.  

طالب التحفيظ: هشام الفطواكي بن محمد.

مطلب رقم 17984 - 68
اسم امللك: زاوية الشيخ؛

موقعه: اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة البرادية احملل 
املدعو املركز.

وقع حتديده في: 15 أغسطس 2019. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:59 س 

نوعه: أرض عارية.
شماال: الرسم العقاري 15014 - 68؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 30496 - 68؛     
جنوبا: قدور فتاح؛

غربا: زنقة.  
طالب التحفيظ: ارقية فطحة بنت املعطي.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 37619 - 10
اسم امللك: اطيا؛

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  دائرة  و  اقليم  موقعه: 
جماعة اخللفية احملل املدعو أوالد أطيا.
وقع حتديده في: 26 أغسطس 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 75 ار 12 س 
بناية  بها  الزيتون  و  الرمان  بأشجار  مغروسة  فالحية  أرض  نوعه: 

سفليو.
شماال: الطريق و الساقية؛

شرقا: ورثة أحمد بن الصغير؛     
جنوبا: ورثة احلاج صالح كمال و ورثة الصاحلي؛
غربا: رسم عقاري عدد 24383 - 68 و ساقية.  

طالب التحفيظ: رابحة املرضي بنت موح 
احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري     

محافظة زواغة موالي يعقوب

مطلب رقم 35722 - 69
إسم امللك : " محب ". 

دائرة  زواغة  لفاس،مقاطعة  احلضرية  واجلماعة  العمالة   : موقعه 
سيدي اعميرة احملل املدعو نزالة فراجي. 

وقع حتديده في : 19/12/2019 .
مساحته : 03 آر و84 س .

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ،حديقة وبئر. 
اجملاورون :

شماال : ممر بعرض متغير وامللك ذي الرسم العقاري عدد: 21852/07 ؛ 
شرقا : ممر بعرض متغير ؛

جنوبا : ممر خاص لفائدة السيد عبد القادر شوهابي؛
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غربا : امبارك بن حمو؛ 
طالب التحفيظ : السيد سالم محب بن أحمد

مطلب رقم 35731 - 69
إسم امللك : " ظهر السدراتي الثانية ". 

عني  جماعة  ملطة  جامع  أوالد  دائرة  يعقوب،  موالي  إقليم   : موقعه 
قنصرة دوار بني حمليل عني بومرشد .

وقع حتديده في : 13/09/2019 .
مساحته : 75آر و40س .

نوعه : أرض فالحية. 
اجملاورون :

شماال : ورثة أحمد بن بوشتى ؛ 
بن بوشتى  : لكزولي امحمد بن محمد ومن معه،بابا امحمد  شرقا 

ومن معه؛
جنوبا : شعبة؛

غربا : امللك ذي املطلب عدد: 1302/ك ف ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية:

كهربائي  وعمود  خط  و  الضغط  منخفض  كهربائي  وعمود  خط   -
مرتفع الضغط تثقل امللك املذكور.

طالب التحفيظ : السيدة سعيدة ابن القاضي ومن معها.

مطلب رقم 35735 - 69
إسم امللك : " املسدورة ". 

عني  جماعة  ملطة  جامع  أوالد  دائرة  يعقوب،  موالي  إقليم   : موقعه 
قنصرة دوار بني حمليل عني بومرشد .

وقع حتديده في : 23/09/2019 .
مساحته : 01ه - 68 آر و93 س .

نوعه : أرض فالحية. 
اجملاورون :

شماال : شعبة وامللك ذي الرسم العقاري عدد: 131306/69 ؛ 
شرقا : امللك ذي املطلب عدد: 35728/69 ؛

جنوبا : ممر عمومي و امللك ذي املطلب عدد: 35729/69 ؛
غربا : السالوي لطيفة ،السالوي سعاد ومن معها ؛
طالب التحفيظ : محمد بلقاضي بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 35740 - 69
إسم امللك : " الشراقي". 

عني  جماعة  ملطة  جامع  أوالد  دائرة  يعقوب،  موالي  إقليم  موقعه: 
قنصرة دوار بني حمليل عني بومرشد .

وقع حتديده في : 26/09/2019 .
مساحته : 01ه - 92 آر و91 س .

نوعه : أرض فالحية. 
اجملاورون :

بن  احلملي  الدين  وعز  احلمليلي  الكرمي  ،عبد  احلمليلي  علي   : شماال 
حلسن ومن معه ؛ 

شرقا : شعبة و امللك ذي الرسم العقاري عدد: 104481/69 ؛
جنوبا: بوبكر جسوس وامللك ذي الرسم العقاري عدد: 13294/ف ؛

غربا : امللك ذي الرسم العقاري عدد:12080/ف؛
طالب التحفيظ : محمد بلقاضي بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 35745 - 69
إسم امللك : " املصنب". 

عني  جماعة  ملطة  جامع  أوالد  دائرة  يعقوب،  موالي  إقليم   : موقعه 
قنصرة دوار بني حمليل عني بومرشد .

وقع حتديده في : 30/09/2019 .
مساحته : 01ه - 72 آر و65 س .

نوعه : أرض فالحية. 
اجملاورون :

شماال : امللك ذي الرسم العقاري عدد:13575/ف ؛ 
شرقا : واد ماللي ؛

جنوبا : امللك ذي الرسم العقاري عدد:12080/ف ؛
غربا : امللك ذي الرسم العقاري عدد:13573/ف والسيد محمد بلقاضي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية:
ممر عمومي عرضه ثالثة أمتار يخترق امللك املذكور.

طالب التحفيظ : محمد بلقاضي بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 35750 - 69
إسم امللك : "العوينة2 ". 

موقعه : العمالة واجلماعة احلضرية لفاس،مقاطعة زواغة احملل املدعو 
العوينة2. 

وقع حتديده في : 13/01/2020 .
مساحته : 82 س .

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني ومنفعة بالسطح. 
اجملاورون :

شماال : ادريس بوجدي ؛ 
شرقا : عبد القادر حجاج ؛

جنوبا : ممر عمومي عرضه أربعة أمتار؛
غربا : ممر عمومي عرضه عشرون مترا؛ 

طالبي التحفيظ : عبد اجلبار الوزاني التهامي بن خالد وادريس الوزاني 
التهامي بن خالد.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بزواغة موالي يعقوب
     محمد لفاف

محافظة سيدي اسماعيل الزمامرة

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "الشعيبات"
إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد حمدان،

جماعة الشعيبات

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة يشرفه 
بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم  علم  إلى  ينهي  أن 
املطالب املذكورة أسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة 
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"الشعيبات" إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد حمدان،

هذا  نشر  من  ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ينتهي  الشعيبات  جماعة 

اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 174– 1-69 املؤرخ في 10 جمادى 

اجلماعي  التحفيظ  بشأن   )1969 يوليوز   25 املوافق)   1389 األولى 

لألمالك القروية.

املطالب هي كالتالي :

 33664 - 33073 - 31779 - 30994 - 33035 - 33039 - 33040 - 33044

 -  33727  -  33698  -  33696  -  33593  -  33683  -  33676  -  33668  -

 30556 - 30801 - 30766 - 30624 - 30661 - 30561 - 33056 - 33738

 -  31438  -  31427  -  31273  -  31657  -  30540  -  30927  -  30928  -

 30921 - 30846 - 30845 - 31044 - 31047 - 30820 - 30819 - 31431

 -  31641  -  31783  -  31780  -  33167  -  33168  -  33106  -  30922  -

 30984 - 30980 - 30975 - 30964 - 30931 - 35452 - 31639 - 31703

 -  36011  -  35377  -  31262  -  31265  -  30707  -  30993  -  30991  -

 35638 - 34798 - 34769 - 34768 - 34700 - 34703 - 34709 - 36013

 -  32341  -  32332  -  32361  -  32309  -  35059  -  35016  -  35641  -

 34937 - 34923 - 34909 - 34825 - 31784 - 31636 - 32390 - 32345

 -  34621  -  34826  -  34520  -  34499  -  34871  -  34225  -  34497  -

 34665 - 34663 - 34664 - 34632 - 34662 - 34635 - 34505 - 34619

 -  35663  -  35321  -  34646  -  34849  -  34850  -  34854  -  34694  -

 31880 - 31941 - 31949 - 31971 - 31785 - 31308 - 35454 - 35681

 -  31041  -  32394  -  31981  -  31548  -  31533  -  31886  -  31881  -

 31500 - 31492 - 31945 - 32435 - 31987 - 31883 - 32436 - 31038

 -  31357  -  31350  -  31412  -  31342  -  31353  -  31354  -  31495  -

 31320 - 31643 - 29668 - 29667 - 29586 - 33461 - 31355 - 31356

 -  31800  -  32433  -  34827  -  34919  -  31043  -  31854  -  31725  -

 31309 - 31313 - 31282 - 31399 - 31441 - 31380 - 31382 - 31362

 -  31318  -  31323  -  31322  -  31128  -  31127  -  31619  -  31572  -

 30660 - 31868 - 31861 - 31317 - 31892 - 31893 - 31307 - 31319

 -  32366  -  32350  -  32035  -  32025  -  32028  -  32630  -  31255  -

 35655 - 35652 - 35508 - 35559 - 35500 - 35560 - 31261 - 32448

 -  34823  -  34949  -  34533  -  34535  -  34551  -  34553  -  35656  -

 35438 - 35439 - 34644 - 34786 - 34805 - 34548 - 34932 - 34207

 -  35658  -  35659  -  35547  -  35660  -  35685  -  35562  -  35563  -

 34089 - 34475 - 34803 - 34820 - 34781 - 35635 - 34500 - 35646

 -  35325  -  35324  -  34678  -  34679  -  34718  -  34717  -  34454  -

 34711 - 35383 - 35361 - 35354 - 35351 - 35342 - 35341 - 35335

 -  34811  -  34800  -  34915  -  34921  -  34941  -  34220  -  34713  -

 35257 - 35256 - 35251 - 35250 - 35539 - 35538 - 35534 - 34195

 -  34226  -  30601  -  30619  -  30840  -  35137  -  35449  -  35446  -

 34902 - 34168 - 34891 - 34180 - 34701 - 34719 - 34790 - 34563

 -  24438  -  24495  -  24879  -  24764  -  24648  -  35322  -  34169  -

 34828 - 34739 - 34222 - 33694 - 33034 - 33592 - 33558 - 24467

 -  34617  -  36707  -  34706  -  34702  -  34689  -  34686  -  34191  -

 34685 - 34659 - 34656 - 34650 - 34647 - 34606 - 34611 - 34720

 -  36081  -  36205  -  36156  -  36232  -  36229  -  34049  -  34144  -

 34983 - 34984 - 34985 - 34986 - 34987 - 34951 - 34954 - 36209

 -  33164  -  33129  -  33130  -  33112  -  33132  -  34502  -  34994  -

 34948 - 34916 - 34822 - 34812 - 28790 - 28713 - 28701 - 33556

 -  34096  -  34504  -  34095  -  26835  -  34539  -  34069  -  34946  -

 28968 - 28966 - 28965 - 34957 - 34958 - 34960 - 34963 - 34965

 -  28984  -  28981  -  28980  -  28979  -  28976  -  28974  -  28973  -

 31329 - 28695 - 28580 - 28568 - 28999 - 28998 - 28986 - 28985

 -  31337  -  31882  -  31887  -  31865  -  31827  -  32050  -  31341  -

 32172 - 32367 - 32368 - 28363 - 29670 - 31377 - 31340 - 31339

 -  32373  -  31801  -  31818  -  31840  -  31879  -  32162  -  32170  -

 27134 - 27139 - 31795 - 31889 - 31775 - 31772 - 31240 - 31415

 -  27153  -  27010  -  27150  -  27145  -  27160  -  27156  -  27104  -

 32429 - 28288 - 28455 - 27638 - 32669 - 26890 - 26907 - 26961

 -  34794  -  34784  -  34741  -  34124  -  34513  -  35433  -  35379  -

 35528 - 35526 - 35531 - 35091 - 35096 - 34453 - 34997 - 34530

 -  35492  -  35495  -  35496  -  35498  -  35504  -  35399  -  35502  -

 30274 - 30272 - 30271 - 30270 - 35391 - 34425 - 35394 - 35006

 -  30290  -  30289  -  30288  -  30287  -  30286  -  30285  -  30277  -

 30236 - 30335 - 30333 - 30331 - 32418 - 32260 - 32239 - 30291

 -  32318  -  32389  -  32349  -  30269  -  30261  -  30258  -  30252  -

 34833 - 34634 - 32242 - 32271 - 32397 - 32605 - 32720 - 32420

 -  32355  -  32356  -  32553  -  30410  -  32261  -  34612  -  34614  -

 34842 - 34843 - 34973 - 34511 - 34898 - 34860 - 32352 - 32353

 -  34900  -  34670  -  34667  -  34595  -  34895  -  34855  -  34857  -

 25109 - 25126 - 34515 - 34498 - 34545 - 34523 - 34692 - 34234

 -  25848  -  25875  -  25885  -  35389  -  24428  -  24430  -  24446  -

 35320 - 35468 - 34935 - 34858 - 28278 - 28533 - 25860 - 25856

 -  35701  -  35921  -  35920  -  35915  -  35908  -  35353  -  35331  -

 35972 - 35960 - 35958 - 35954 - 35953 - 35952 - 35950 - 35944

 -  34218  -  34219  -  35713  -  35714  -  35715  -  35689  -  35973  -

 34796 - 28558 - 28549 - 28523 - 28384 - 28276 - 28392 - 29130

 -  32721  -  32722  -  32642  -  32727  -  28661  -  34471  -  24472  -

 29448 - 29214 - 29262 - 28571 - 28051 - 29100 - 32672 - 32674

 -  28381  -  29450  -  29702  -  29385  -  29042  -  35533  -  25451  -

 29146 - 29971 - 29277 - 28977 - 29733 - 29816 - 29280 - 29238

 -  34217  -  32486  -  32485  -  35070  -  35242  -  35288  -  35297  -

 26979 - 29055 - 25472 - 25426 - 34467 - 34468 - 34088 - 34229
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 -  32645  -  32652  -  32667  -  32591  -  34543  -  35644  -  34476  -
 25239 - 28691 - 25455 - 25456 - 28690 - 28696 - 32769 - 35167
 -  26815  -  26818  -  26798  -  26773  -  26716  -  28049  -  28179  -
 32587 - 32549 - 25816 - 25809 - 25893 - 26513 - 26811 - 26827
 -  32682  -  32673  -  32640  -  32894  -  32956  -  32957  -  32484  -
 32515 - 32514 - 32803 - 32536 - 32530 - 32589 - 32668 - 32798
 -  26897  -  26903  -  32588  -  32639  -  32604  -  32602  -  32593  -
 28551 - 26714 - 31786 - 31787 - 31797 - 31799 - 26893 - 26895
 -  25849  -  28854  -  28281  -  28534  -  28535  -  28537  -  28539  -
 24401 - 24771 - 24880 - 24881 - 25062 - 25811 - 25299 - 25208
 -  24567  -  24568  -  24569  -  35393  -  34629  -  24474  -  24400  -
 35984 - 27609 - 27637 - 27625 - 27641 - 25059 - 24521 - 24551
 -  32278  -  32359  -  35653  -  35661  -  35687  -  35679  -  32039  -
 33595 - 33608 - 33614 - 35302 - 35300 - 35327 - 35316 - 32282
 -  35996  -  35694  -  33716  -  33752  -  31268  -  32893  -  33684  -
 36107 - 36108 - 36145 - 36000 - 36002 - 33186 - 31754 - 33947
 -  35450  -  34522  -  34173  -  33620  -  33626  -  36092  -  36100  -
 33615 - 33621 - 33622 - 33665 - 33669 - 33670 - 35402 - 35464
 -  31848  -  35697  -  35719  -  35724  -  35726  -  35709  -  35668  -
 36016 - 36018 - 36026 - 36058 - 36059 - 36060 - 32254 - 32250
 -  31631  -  31811  -  31819  -  32360  -  31770  -  31755  -  36101  -
 30547 - 30546 - 32057 - 31847 - 31836 - 31686 - 31691 - 31690
 -  33655  -  35190  -  34616  -  30464  -  30676  -  30474  -  31613  -
 34174 - 34168 - 34246 - 33134 - 33606 - 35982 - 33632 - 33613
 -  31234  -  31235  -  32936  -  36093  -  36084  -  34171  -  35404  -
 35893 - 35890 - 35891 - 30557 - 30558 - 30494 - 30720 - 31236
 -  34529  -  32785  -  34534  -  34544  -  34837  -  36326  -  35892  -
 35994 - 34785 - 32718 - 34507 - 34506 - 32339 - 32286 - 34795
 -  31651  -  31672  -  36070  -  36227  -  36226  -  31698  -  31670  -
 32481 - 35716 - 34145 - 34838 - 33216 - 32414 - 31645 - 31649
 -  25065  -  31753  -  32890  -  34927  -  30280  -  31009  -  36213  -
 34223 - 31238 - 31251 - 33677 - 31748 - 31749 - 31750 - 31752
 -  37989  -  36210  -  36082  -  36080  -  36032  -  36225  -  34970  -
 34755 - 34740 - 36325 - 32887 - 33043 - 36284 - 36098 - 36204
 -  36305  -  34756  -  34926  -  34598  -  33556  -  35855  -  34696  -
 36327 - 36328 - 36329 - 36330 - 36331 - 36212 - 36324 - 36322
 -  30441  -  35520  -  31396  -  31397  -  30735  -  32067  -  35986  -
 30434 - 30442 - 30711 - 30715 - 31392 - 31260 - 31394 - 31395
 -  32480  -  32877  -  30451  -  30703  -  34151  -  34243  -  30716  -
 31982 - 32719 - 34177 - 35552 - 28829 - 33600 - 34244 - 35396
 -  36046  -  31959  -  35165  -  34215  -  35213  -  35202  -  31983  -
 34210 - 32072 - 34214 - 32577 - 35373 - 35390 - 32123 - 32432
 -  32063  -  32398  -  32044  -  34241  -  34242  -  34224  -  34209  -
 34760 - 34752 - 34733 - 34732 - 32419 - 32407 - 32401 - 32348
 -  35089  -  34876  -  34501  -  34788  -  34792  -  34764  -  34761  -
 34725 - 34722 - 34542 - 35443 - 35459 - 35481 - 35493 - 35110
 -  36184  -  31958  -  31986  -  34730  -  34728  -  34727  -  34726  -
 31894 - 34668 - 34638 - 34536 - 36022 - 34239 - 32562 - 36103
 -  32816  -  35081  -  35507  -  35082  -  35476  -  32800  -  31980  -

 31794 - 32786 - 32818 - 32836 - 32829 - 35326 - 35392 - 35058
 -  33055  -  33086  -  31252  -  33091  -  36202  -  32896  -  32938  -
 33172 - 33048 - 33046 - 33045 - 33042 - 33033 - 33052 - 33053
 -  31885  -  31943  -  32837  -  32883  -  32490  -  32806  -  33177  -
 33131 - 33163 - 33162 - 31998 - 31999 - 34127 - 34142 - 34839
 -  33190  -  33188  -  32942  -  32888  -  33114  -  33109  -  33133  -
 33181 - 33182 - 33178 - 32935 - 32929 - 34690 - 33170 - 33171
 -  35976  -  35955  -  35101  -  32545  -  32567  -  32512  -  33180  -
 34620 - 34527 - 33602 - 36211 - 34693 - 31263 - 36097 - 35946
 -  31978  -  34152  -  35587  -  35386  -  35365  -  35371  -  35372  -

 25391 - 31638 - 31977 - 31970

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ الواقعة 
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سي احساين بن عبد 
الرحمان" إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد 

حمدان، جماعة سي احساين بن عبد الرحمان
 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة يشرفه 
بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم  علم  إلى  ينهي  أن 
املطالب املذكورة أسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي  املدعوة 
"سي احساين بن عبد الرحمان" إقليم اجلديدة، دائرة سيدي إسماعيل، 
قيادة أوالد حمدان، جماعة سي احساين بن عبد الرحمان  ينتهي بعد 
مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 
174– 1-69 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق) 25 يوليوز 1969( 

بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.
املطالب هي كالتالي :

 43756 - 42659 - 43749 - 43760 - 43638 - 43697 - 43648 - 43747
 -  42653  -  43558  -  43650  -  43596  -  43544  -  43619  -  43757  -
 43628 - 43629 - 43540 - 42656 - 43561 - 43554 - 43545 - 43541
 -  45273  -  45461  -  45427  -  45299  -  45452  -  45199  -  45277  -
 45478 - 45392 - 45380 - 45375 - 45292 - 45438 - 45187 - 45259
 40749  -  40753  -  40646  -  40362  -  40645  -  40664  -  45379  -
 -  43205  -  43642  -  43679  -  43681  -  43693  -  40764  -  40812  -
 40364 - 40366 - 40340 - 40363 - 40742 - 40263 - 43538 - 43606
 -  40315  -  40341  -  40271  -  40269  -  38234  -  40445  -  40303  -
 40751 - 43357 - 43358 - 43359 - 40538 - 40299 - 40581 - 40310
 -  40478  -  40476  -  40457  -  40458  -  37975  -  37978  -  40766  -
 40650 - 40648 - 40589 - 40293 - 40297 - 40635 - 40577 - 40477
 -  43692  -  43382  -  43706  -  43707  -  43710  -  43721  -  43482  -
 43716 - 43113 - 43683 - 43671 - 43708 - 43491 - 43285 - 43685
 -  40842  -  40835  -  40502  -  40763  -  40516  -  43591  -  43590  -
 40846 - 40844 - 43326 - 43659 - 43327 - 43328 - 40436 - 40845
 -  40784  -  40786  -  40771  -  40431  -  40741  -  40811  -  40843  -
 40809 - 40728 - 40760 - 40724 - 43633 - 40722 - 43486 - 43584
 -  40838  -  40824  -  40488  -  43631  -  43634  -  43640  -  43644  -
 43446 - 43403 - 43443 - 43292 - 43416 - 43414 - 43412 - 40746
 -  42709  -  43666  -  43660  -  43655  -  43657  -  43499  -  43498  -
 40559 - 40459 - 40562 - 43421 - 43420 - 42708 - 43311 - 43293
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 -  43430  -  43378  -  43440  -  40327  -  40556  -  40561  -  40552  -
 39978 - 39964 - 40015 - 39642 - 44566 - 43653 - 43438 - 43436
 -  39915  -  38831  -  39142  -  39049  -  39156  -  43758  -  43755  -
 39892 - 39977 - 38850 - 38871 - 38853 - 39960 - 39947 - 39943
 -  44567  -  39145  -  39175  -  39176  -  39177  -  38830  -  39899  -
 38210 - 39908 - 39205 - 39092 - 39232 - 45369 - 45166 - 39357
 -  40775  -  43342  -  43536  -  40745  -  40828  -  40829  -  43701  -
 43704 - 43672 - 43678 - 37979 - 40778 - 40776 - 40779 - 40252
 -  40743  -  40481  -  40442  -  40314  -  40270  -  43702  -  43703  -
 40854 - 40857 - 40858 - 40880 - 40704 - 40342 - 40331 - 40285
 -  40647  -  40344  -  40345  -  40328  -  40343  -  40306  -  40851  -
 38222 - 38217 - 38223 - 38225 - 38227 - 38224 - 40365 - 40353
 -  43699  -  43700  -  40774  -  40772  -  38310  -  37976  -  38212  -
 37974 - 38211 - 38216 - 40773 - 40440 - 40423 - 43670 - 43694
 -  40368  -  40667  -  40350  -  40670  -  40329  -  40373  -  40588  -
 38013 - 38010 - 38008 - 40325 - 40360 - 40369 - 40336 - 40376
 -  43325  -  40665  -  37998  -  38014  -  37995  -  37996  -  38007  -
 43580 - 43581 - 43598 - 43632 - 43592 - 43594 - 43583 - 43605
 -  43322  -  43323  -  43335  -  43463  -  43324  -  43576  -  43563  -
 43473 - 43485 - 43481 - 43340 - 40723 - 40455 - 40454 - 43321
 -  39356  -  40540  -  43461  -  43449  -  43457  -  43448  -  43470  -
 38381 - 38529 - 38390 - 39364 - 40594 - 40530 - 40597 - 40298
 -  43338  -  43343  -  43204  -  43347  -  43354  -  43355  -  38582  -
 41725 - 41644 - 40928 - 43624 - 40348 - 43609 - 43607 - 43346
 -  42582  -  42514  -  42504  -  42580  -  42541  -  42502  -  42551  -
 42555 - 42552 - 42544 - 42578 - 42547 - 42506 - 42550 - 42583
 -  42503  -  42576  -  42568  -  42567  -  42557  -  42554  -  42561  -
 42979 - 42902 - 42549 - 42559 - 42562 - 42542 - 42579 - 42509
 -  42994  -  42913  -  42993  -  42989  -  42955  -  42947  -  42982  -
 42998 - 42943 - 42996 - 42941 - 42997 - 42914 - 42995 - 42992
 -  42040  -  42038  -  42039  -  42027  -  42005  -  42973  -  42903  -
 42058 - 42057 - 42056 - 42055 - 42054 - 42053 - 42051 - 42041
 -  42969  -  42070  -  42069  -  42068  -  42067  -  42066  -  42061  -
 42950 - 42923 - 42910 - 42932 - 42908 - 42906 - 42983 - 42980
 -  43454  -  43453  -  42585  -  42929  -  42986  -  42984  -  42934  -
 43371 - 42699 - 43410 - 43415 - 43305 - 43447 - 43667 - 43455
 -  42927  -  42990  -  42951  -  42952  -  43309  -  43350  -  -43351
 41589 - 41743 - 40920 - 41705 - 40805 - 41714 - 40799 - 40800
 -  41731  -  41698  -  41738  -  41730  -  40505  -  40512  -  41607  -
 40798 - 41628 - 41626 - 41624 - 41409 - 41718 - 41736 - 41722
 -  43233  -  43230  -  43229  -  43228  -  43227  -  43432  -  40794  -
 43049 - 42966 - 43068 - 42740 - 42686 - 41780 - 41662 - 41658
 -  42695  -  43064  -  38921  -  43052  -  43045  -  40748  -  42987  -
 43074 - 43283 - 43223 - 43218 - 43167 - 43156 - 43356 - 43201
 -  43197  -  43391  -  43397  -  43400  -  43166  -  42701  -  43103  -
 41772 - 43241 - 43261 - 43226 - 43221 - 43217 - 43216 - 43215
 -  43067  -  43047  -  42968  -  42959  -  42928  -  41778  -  41773  -
 -  41659  -  41664  -  43388  -  43390  -  -  43385  -  43376  -  43119
 41639 - 41682 - 41566 - 41675 - 40932 - 41558 - 41557 - 40929

 -  41689  -  41683  -  41697  -  41696  -  41688  -  41620  -  41627  -

 41647 - 41645 - 41616 - 41643 - 41704 - 41701 - 41700 - 41593

 -  41603  -  41602  -  41588  -  42672  -  41707  -  41648  -  41646  -

 43264 - 43262 - 43258 - 43254 - 43253 - 43252 - 43251 - 41604

 - 39739 - 41614 - 41609 - 41605 - 41539 - 43269 - 43268 -

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "زاوية القواسم"

إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد افرج،

جماعة زاوية القواسم.

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة يشرفه 

بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم  علم  إلى  ينهي  أن 

املطالب املذكورة أسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي  املدعوة 

أوالد  قيادة  إسماعيل،  سيدي  اجلديدة،دائرة  إقليم  القواسم"  "زاوية 

من  ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ينتهي  القواسم.   زاوية  افرج،جماعة 

نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 174– 1-69 املؤرخ في 10 

جمادى األولى 1389 املوافق) 25 يوليوز 1969( بشأن التحفيظ اجلماعي 

لألمالك القروية.

املطالب هي كالتالي :

 23620 - 22376 - 22613 - 22691 - 23273 - 23625 - 23624 - 23641

 -  23308  -  23915  -  23764  -  23763  -  22624  -  23643  -  23613  -

 23648 - 22212 - 23674 - 22805 - 22891 - 23749 - 23755 - 22292

 -  22442  -  23152  -  23440  -  23104  -  23023  -  23646  -  23332  -

 23626 - 22411 - 23847 - 23133 - 23632 - 23659 - 16906 - 22254

 -  22770  -  23081  -  22868  -  22956  -  23844  -  23848  -  23663  -

 23116 - 23042 - 22344 - 14430 - 23407 - 22543 - 22768 - 22541

 -  22412  -  23507  -  22328  -  22592  -  23768  -  22470  -  23319  -

 22481 - 23105 - 21505 - 22246 - 22353 - 23289 - 22663 - 23841

هذه املطالب كلها على الرمز 75

احملافظ على االمالك العقارية  بسيدي اسماعيل الزمامر

         عبد الرحمان ادريوش

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1830 - 76

اسم امللك : " البحوضي" .

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو: 

حي أحريق الواد املالح .

 وقع حتديده في: 27 غشت 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم: 05آر و 46 س .

نوعه: بناء من سفلي وثالث طوابق. 
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شماال: الرسم العقاري عدد 13359 - 19؛ 
شرقا:الرسم العقاري عدد 54032 - 19؛ 

جنوبا:طريق ؛
غربا: طريق.

طالب التحفيظ : عبد السالم البحوضي ابن محمد و من معه.

مطلب رقم 1835 - 76
اسم امللك : " التيرا" .

احملل   ، بليونش  القروية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة  موقعه:   
املدعو: دوار كدية ماء احملفور .

 وقع حتديده في: 09 اكتوبر 2019 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 1هكتار و 74آر و 69 س .

نوعه: أرض فالحية بها بناء من سفلي وإسطبل وبئر ونباتات طبيعية 
وأشجار مثمرة. 

شماال: منحدر ، ورثة أمناد اخملتار، نباتات طبيعية؛ 
شرقا:ورثة أمناد اخملتار، طريق، مطلب التحفيظ عدد 3111 - 19؛ 

جنوبا: املصمودي محمد ؛
غربا: منحدر.

طالب التحفيظ : اليس وصال العيادي بنت عبد اجمليد و من معها.

مطلب رقم 1842 - 76
اسم امللك: "البركة" 

احملل  الفنيدق،  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة  موقعه:   
املدعو: حيضرة ظهر اسايا .

 وقع حتديده في: 18 أكتوبر 2019 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 13 آر 36 س .

نوعه : ارض عارية من قطعتني يخترق أحدهما خط كهربائي .
القطعة االولى : 

شماال: محمد الهيشو؛ 
شرقا: زنقة؛ 

جنوبا:الشعيري العربي؛
غربا: زنقة عرضها 7 أمتار.

القطعة الثانية : 
شماال: محمد الهيشو ؛ 

شرقا: زنقة عرضها 7 أمتار ؛ 
جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 12899/ط ؛ 

غربا: الشعيري العربي. 
طالب التحفيظ: علي بن أحمد الكللي.

مطلب رقم 1845 - 76
اسم امللك : "ملك اليسيني" 

احملل  الفنيدق،  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة  موقعه:   
املدعو: البوار مزارع فرقة عزفة.

 وقع حتديده في: 19 نوفمبر 2019 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آر 16 س .

نوعه: أرض عارية. 
شماال: طريق ؛ 

شرقا: زنقة في طور االجناز؛ 
جنوبا: احلسيني؛

غربا: خدوج الدامون.
طالب التحفيظ : محمد اليسيني بن امبارك.

مطلب رقم 1852 - 76
اسم امللك: "عيسى" 

احملل   ، الفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة  موقعه:   
املدعو: حومة عزفة.

 وقع حتديده في: 06 يناير 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 97 س .

نوعه: أرض عارية 
شماال: زنقة في طور االجناز؛ 

شرقا: سعيد الهشكوري؛ 
جنوبا: خديجة مزكلدي صدوق؛

غربا: زنقة في طور االجناز.
طالب التحفيظ : حسن علوش بن علي و من معه. 

مطلب رقم 1853 - 76
اسم امللك : "الفرطاخ" 

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل، احملل املدعو: 
حي احريق.

 وقع حتديده في: 07 يناير 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 03 آر 15 س .

نوعه: أرض عارية. 
شماال: زنقة ؛ 

شرقا: محمد ماشان؛ 
جنوبا: محمد ماشان ، الرسم العقاري عدد 4357 - 76؛

غربا: الرسم العقاري عدد 3342 - 76.
طالب التحفيظ : مصطفى الفرطاخ بن عبد السالم.

مطلب رقم 1855 - 76
اسم امللك : " شمس الضحى1" .

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل ، احملل املدعو: 
الرأس األسود حي الكرورة مزارع بني سالم .

 وقع حتديده في: 13 يناير 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 04آر و 86 س .

نوعه: أرض عارية. 
شماال: شارع؛ 

شرقا:الرسم العقاري 16629 - 76؛ 
جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 1856 - 76 ؛

غربا: موقف السيارات.
طالب التحفيظ : شمس الضحى براجيج بنت سعيد.

مطلب رقم 1856 - 76
اسم امللك : " شمس الضحى2" .

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل ، احملل املدعو: 
الرأس األسود حي الكرورة مزارع بني سالم .

 وقع حتديده في: 13 يناير 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 04آر و 82 س .

نوعه: أرض عارية. 
شماال: مطلب التحفيظ عدد 1855 - 76؛ 

شرقا:الرسم العقاري 16629 - 76؛ 
جنوبا: شارع ؛

غربا: محمد الزرقتي ومن معه.
طالب التحفيظ : شمس الضحى براجيج بنت سعيد.
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مطلب رقم 1858 - 76
اسم امللك: "املنزل" 

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو: 
حي أحريق .

 وقع حتديده في: 15 يناير 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آر 52 س .

نوعه: ارض عارية بجزء منها بناية تتكون من طابق أرضي و طابقني 
علويني و سطح و مسبح . 

شماال: عيسى بحظر؛ 
شرقا: مصطفى الدحماني ؛

جنوبا: شارع الصقر؛
غربا: زنقة .

طالب التحفيظ: محمد هبان بن محمد.

مطلب رقم 1859 - 76
اسم امللك : " لينا" .

احملل   ، بليونش  القروية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة  موقعه:   
املدعو: مركز بليونش.

 وقع حتديده في: 20 يناير 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 03آر و 80 س .

نوعه: أرض فالحية بها بناء من سفلي وإسطبل وممر. 
شماال: طريق؛ 

شرقا:طريق معبدة، البقالي عبد السالم؛ 
جنوبا: طريق عمومية ؛

غربا: الغزاوي محمد.
طالب التحفيظ : ياسني كابوس بن محمد و من معه

مطلب رقم 1860 - 76
اسم امللك: " الرمل" 

احملل   ، املضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة  موقعه:   
املدعو: بوزغالل الرمل.

 وقع حتديده في: 20 يناير 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 15 آر 54 س .

نوعه: ثالثة بنايات من سفلي و حديقة و بئر و بالطة و يخترقها خطان 
كهربائيان.

شماال: ممر من 4 أمتار ؛ 
شرقا: حميدة بوطربوش؛ 

جنوبا: طريق عمومي؛
غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ: محمد العمراني بن أحمد.

مطلب رقم 1862 - 76
اسم امللك : "البركة "

احملل  الفنيدق،  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة  موقعه:   
املدعو: بني مزالة الصوريني.

 وقع حتديده في: 21 يناير 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 05 آر 03 س .

نوعه: أرض عارية. 

شماال: زنقة ؛ 
شرقا: زنقة في طور االجناز؛ 

جنوبا: ورثة بن عمي الوهابي جمال؛
غربا: ورثة بن عمي الوهابي جمال؛.

طالب التحفيظ : هشام السوري بن عبد القادر .

مطلب رقم 1863 - 76
اسم امللك: " الكواع 1" 

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل ، احملل املدعو: 
حي الرميالت.

 وقع حتديده في: 29 يناير 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 02 آر 37 س .

نوعه: أرض بها بناية من سفلي و طابقني علويني و سطح و حديقة .
شماال: فاطمة الهياللي؛ 

شرقا: فاطمة محمد علوش بوشداق؛ 
جنوبا: ممر خاص بالسيد عبدالواحد و محمد الكواع؛

غربا: زنقة.
طالب التحفيظ: محمد الكواع بن سالم.

مطلب رقم 1864 - 76
اسم امللك: " الكواع 2" 

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل ، احملل املدعو: 
حي الرميالت.

 وقع حتديده في: 29 يناير 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 02 آر 40 س .

نوعه: أرض بها بناية من سفلي و طابقني علويني و سطح و حديقة .
شماال: ممر خاص بالسيد عبدالواحد و محمد الكواع ؛ 

شرقا: فاطمة محمد علوش بوشداق؛ 
جنوبا: معاوية عمر؛

غربا: زنقة.
طالب التحفيظ: عبد الواحد الكواع بن سالم.

مطلب رقم 1866 - 76
اسم امللك : "خالد 4 "

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل، احملل املدعو: 
السواني معمر.

 وقع حتديده في: 19 فبراير 2020 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 06 آر 94 س .

نوعه: ارض فالحية. 
شماال: زنقة في طور االجناز ؛ 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 1849 - 76؛ 
جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 1869 - 76؛

غربا: الرسم العقاري عدد 8737 - 76.
طالب التحفيظ : خالد العسري بن العياشي .

مطلب رقم 1867 - 76
اسم امللك : "خالد 5 "

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل، احملل املدعو: 
السواني معمر.
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 وقع حتديده في: 19 فبراير 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم: 03 آر 45 س .

نوعه: ارض فالحية. 

شماال: زنقة في طور االجناز ؛ 

شرقا: طالب التحفيظ؛ 

جنوبا: خندق؛

غربا: مطلب التحفيظ عدد 1851 - 76.

طالب التحفيظ : خالد العسري بن العياشي .

مطلب رقم 1868 - 76

اسم امللك : "خالد 6 "

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل، احملل املدعو: 

السواني معمر.

 وقع حتديده في: 19 فبراير 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم: 03 آر 57 س .

نوعه: ارض فالحية. 

شماال: زنقة في طور االجناز ؛ 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 1850 - 76؛ 

جنوبا: خندق؛

غربا: مطلب التحفيظ عدد 1869 - 76 ، مطلب التحفيظ عدد 1849 

. 76 -

طالب التحفيظ : خالد العسري بن العياشي .

مطلب رقم 1869 - 76

اسم امللك : "خالد 7 "

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل، احملل املدعو: 

السواني معمر.

 وقع حتديده في: 19 فبراير 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 آر 78 س .

نوعه: ارض فالحية. 

عدد  التحفيظ  مطلب   ،  76  -  1866 عدد  التحفيظ  مطلب  شماال: 

1849 - 76؛ 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 1868 - 76؛ 

جنوبا: خندق؛

غربا: الرسم العقاري عدد 8737 - 76.

طالب التحفيظ : خالد العسري بن العياشي .

مطلب رقم 1870 - 76

اسم امللك: "العنصري" 

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو: 

أحريق.

 وقع حتديده في: 24 فبراير 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 آر 74 س .

نوعه: ارض فالحية 

شماال: زنقة في طور االجناز ؛ 

شرقا: عبد اخلالق الغازي؛ 
جنوبا: زنقة في طور االجناز ؛

غربا: هشام الناصر.
طالب التحفيظ: سعيد العنصري بن أحمد.

مطلب رقم 9531 - 19
اسم امللك : "إكرام "

 موقعه: عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل، احملل املدعو: 
الدريوات جامع.

 وقع حتديده في: 15 ابريل 2019 . 
املساحة التي أظهرها التصميم: 09 ه 62 آر 15 س .

نوعه: ارض عارية يخترقها خط كهربائي. 
عدد  العقاري  الرسم   ،  19  -  10087 عدد  التحفيظ  مطلب  شماال: 

39557 - 19؛ 
عدد  التحفيظ  مطلب   ،19  -  10087 عدد  التحفيظ  مطلب  شرقا: 
10785 - 19 ، مطلب التحفيظ عدد 10784 - 19 ، مطلب التحفيظ 

عدد 10288 - 19 ، مطلب التحفيظ عدد 10286 - 19 ، ملك الغير؛ 
جنوبا: الساقية ، شركة سويس؛

غربا: مطلب التحفيظ  9514 - 19 ، مطلب التحفيظ  10121 - 19 ، 
مطلب التحفيظ عدد 10087 - 19 ، مطلب التحفيظ عدد 9139 - 19
مطلب التحفيظ عدد 9514 - 19 ، الرسم العقاري عدد 13248 - 19 .

طالب التحفيظ : اجلياللي حكم بن العباس .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "خالد3"
ذي املطلب رقم 1849 - 76 الذي نشر إعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1106 بتاريخ 11 - 03 - 2020
بدال من:

مساحته : 06 آر 94 س
حدوده :

غربا : مطلب التحفيظ عدد 25082/19
اقرأ:

مساحته : 06 آر 98 س.
حدوده :

غربا : خالد العسري. 
و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق
عبد العزيز عاكف     

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4527 - 79
اسم امللك : فاطنة.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 
املدعو :"الغربية".

تاريخ حتديده : 27 يناير 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم : 26 آ 10 س.
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نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4488 - 79؛

شرقا : ورثة احلاج أحمد قندسي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4528 - 79؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بني جرسيف وصاكة.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة قندسي بنت زكاغ.

مطلب رقم 4528 - 79

اسم امللك : خديجة.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو :"الغربية".

تاريخ حتديده : 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 26 آ 09 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4527 - 79؛

شرقا : ورثة احلاج أحمد قندسي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9831 - 79؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بني جرسيف وصاكة.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة قندسي بنت زكاغ..

اعالن جديد عن اختتام أشغال التحديد يتعلق مبنطقة التحفيظ 

اجلماعي اوالد بورمية مطلب التحفيظ عدد 2651 - 79

اسم امللك: املعصام. الواقع ب: مبنطقة التحفيظ اجلماعي 

املدعوة:"أوالد بورمية"، جماعة أوالد بورمية، قيادة مزكيتام، دائرة 

تادرت،إقليم جرسيف. تاريخ التحديد: 05/04/2018.

طالبو التحفيظ:

1 علي بوري بن ادريس بنسبة 4032/13440.

2 عياد بوري بن ادريس 4032/13440.

3 مباركة بوري بنت ادريس 2016/13440.

4 ميمونة زعداني بنت عياد 420/13440.

5 محمد بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

6 رشيد بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

7 حكيمة بوري بنت محمد بنسبة 245/13440.

8 اسماعيل بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

9 مراد بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

10 ياسني بوري بن محمد بنسبة 490/13440.

11 أسماء بوري بنت محمد 245/13440.

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1032 
بتاريخ 10/10/2018 فيما يتعلق بهذا املطلب فقط.

ال تقبل التعرضات اال على احلقوق الراجعة لطالب التحفيظ رقم 08.
احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

       ادريس املصلح

محافظة أشتوكة-أيت باها

مطلب رقم 3047 - 80 
اسم امللك : " ملك سميرة "

موقعه : دوار أيت الغوري اجلماعة الترابية أيت ميلك إقليم أشتوكة-
أيت باها

وقع التحديد في 27/01/2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 64 ار 60 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: فاضمة بنت عبد اهلل؛
شرقا: طريق عمومي ؛ 

مبارك  احلاج  و  زينب  و خدجار  الطيب  و محمد  احلسني  أجرار  جنوبا: 
أيت لشكر؛

غربا: خدجار محمد.
طالب التحفيظ: سميرة أشتتل بنت احلسن.

مطلب رقم 2969 - 80 
اسم امللك : " ملك العربي "

موقعه : حي أيت وارغن اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت 
باها

وقع التحديد في 02/12/2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01ار 10 سنتيار.

نوعه: أرض عارية محاطة في جزء منها بحائط.
اجملاورون:

شماال: احمد بن احلسن؛
شرقا: مطلب التحفيظ عدد 2968 - 80 ؛ 

جنوبا: طريق؛
غربا: الرسم العقاري عدد 12820 - 80.

طالب التحفيظ: العربي وبيهي بن أحمد.

مطلب رقم 2968 - 80 
اسم امللك : " العربي "

موقعه:حي أيت وارغن اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها
وقع التحديد في 02/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 20 سنتيار.
نوعه: أرض عارية بها شيناج.

اجملاورون:
شماال: أحمد بن احلسن؛

شرقا: موالي محمد أساهيلي ؛ 



2569 عدد 1119 - 18 شوال 1441 )10 يونيو 2020(

جنوبا: طريق معبدة؛
غربا: مطلب التحفيظ عدد 2969 - 80.

طالب التحفيظ: العربي وبيهي بن أحمد. 

مطلب رقم 2403 - 80 
اسم امللك : " ملك جميعة "

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  السايح  أيت  دوار   : موقعه 
أشتوكة- أيت باها

وقع التحديد في 08/07/2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02ار 13 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: زنقة؛
شرقا: أمغار عبد السالم ؛ 

جنوبا: أمغار عبد السالم و الرسم العقاري عدد 562 - 80؛
غربا: بن شاش محمد.

طالب التحفيظ: جميعة جناوي بنت صالح.

مطلب رقم 2899 - 80 
اسم امللك : " ملك وبرامي محمد 1"

موقعه : احملل املدعو توامة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-
أيت باها

وقع التحديد في 20/01/2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 ار 51 سنتيار.

نوعه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: ممر عمومي؛
شرقا: أبريوم احلسني ؛ 
جنوبا: أبريوم احلسني؛

غربا: طريق.
طالب التحفيظ: وبرامي حسن و من معه.

مطلب رقم 2862 - 80 

اسم امللك : " ملك مبارك "

موقعه : دوار تيحيا اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في 22/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 12 ار 38 سنتيار.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: أمني حوبان؛

شرقا: طريق وطنية رقم 01 ؛ 

جنوبا: ورثة موشان؛

غربا: الرسم العقاري عدد 59690 - 09.

طالب التحفيظ: مبارك حوبان بن إبراهيم. 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 29616 - 09

اسم امللك: " فدان بوحنيك ".

ايت  اقليم اشتوكة  إنشادن،  الترابية  دوار بوحنيك اجلماعة   : موقعه 

باها 

مساحته: 02 هكتار 95 ار 50 سنتيار.

طالبوا التحفيظ : أوتيان احلسن بن إبراهيم و من معه 

 4401 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة 05/03/1997.

احملافظ على األمالك العقاري باشتوكة ايت باها 

      بلقايد محمد


