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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل
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النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

صفحة

صفحة

9 ذو القعدة 1441 )فاتح يوليو 2020( السنة الثانية والعشرون - عدد 1122 

2859محافظة آسفي ........................................................................................................

2862محافظة الحسيمة ..................................................................................................

2863محافظة بنسليمان .................................................................................................

2863محافظة خنيفرة .....................................................................................................

2865محافظة ورزازات .....................................................................................................

2865محافظة الصويرة ....................................................................................................

2866محافظة تاونات .......................................................................................................

2866محافظة تمارة .........................................................................................................

2866محافظة تارودانت ..................................................................................................

2869محافظة صفرو .......................................................................................................

2871محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي .................................................................

2871محافظة سيدي بنور ...............................................................................................

2872محافظة تاوريرت ....................................................................................................

2872محافظة برشيد .......................................................................................................

فهرست

األمالك العقارية

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية

2847محافظة وجدة ........................................................................................................

2847محافظة فاس .........................................................................................................

2847محافظة الناضور ...................................................................................................

2848محافظة الرشيدية .................................................................................................

2849محافظة الخميسات ...............................................................................................

2851محافظة العيون .....................................................................................................

2852محافظة خريبكة .....................................................................................................

2854محافظة تطوان ......................................................................................................



عدد 1122 - 9 ذو القعدة 1441 )فاتح يوليو 2020(الجريدة الرسمية  2846

صفحة صفحة

2909محافظة بنسليمان ..................................................................................................

2914محافظة خنيفرة ......................................................................................................

2914محافظة ورزازات .....................................................................................................

2920محافظة الرماني ......................................................................................................

2922محافظة تيزنيت .......................................................................................................

2927محافظة الصويرة ....................................................................................................

2930محافظة تمارة ..........................................................................................................

2930محافظة تارودانت ...................................................................................................

2936محافظة صفرو .......................................................................................................

2937محافظة ميدلت .....................................................................................................

2938محافظة سيدي يوسف بن علي ..............................................................................

2939محافظة سيدي بنور ...............................................................................................

2942محافظة الدار البيضاء عين الشق ..........................................................................

2943محافظة سيدي البرنو�صي - زناتة ............................................................................

2943محافظة برشيد .......................................................................................................

2943محافظة إنزكان - آيت ملول .....................................................................................

2944محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة ......................................................................

2945محافظة وجدة - أنجاد ............................................................................................

2946محافظة الهرهورة - الصخيرات ..............................................................................

2946محافظة تيفلت .......................................................................................................

2875محافظة سال الجديدة .............................................................................................

2875محافظة مكناس اإلسماعيلية .................................................................................

2876محافظة الحوز ........................................................................................................

2876محافظة سيدي سليمان .........................................................................................

2877محافظة سيدي اسماعيل الزمامرة ........................................................................

2878محافظة وجدة - أنجاد ............................................................................................

2879محافظة جرسيف ...................................................................................................

2886محافظة تيفلت .......................................................................................................

2886محافظة سوق السبت - أوالد النمة ........................................................................

 ب( إعالنات بانتهاء التحديد
وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية

2888محافظة وجدة .........................................................................................................

2888محافظة الناضور ....................................................................................................

2888محافظة الرشيدية .................................................................................................

2889محافظة الخميسات ................................................................................................

2894محافظة خريبكة .....................................................................................................

2900محافظة آسفي ........................................................................................................

2904محافظة الحسيمة ..................................................................................................



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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محافظة فاس

مطلب رقم 25047 - 07

تاريخ اإليـداع : 24 يونيو 2020

طالبة التحفيظ :احباس فاس النائب عنها السيد ناظر أوقاف فاس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:" قطعة سيدي مدين 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قطعة سيدي مدين 1 "

نوعـه : ارض بها اشجار الزيتون

قطعة  املدعو:  احملل  الورد،  سهب  اإلدارية  ،امللحقة  فاس   : موقعـه 

سيدي مدين 1 "

مساحته : 42 آ 05 س تقريبا.

حدوده :

شماال: مدرسة 

شرقا : طريق

جنوبا : مطلب عدد: 21819/07

غربا : ;طريق

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك:حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد:24 اغسطس 2020 على الساعة 

التاسعة والنصف صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية بفاس

         حدو اوحلسن

محافظة الناظور

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " ملو 1 "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 40896 - 11 الواقع بإقليم 

الناظور، جماعة العروي.

يتابع في إسم السادة والسيدات:

1 - محمد ملو بن عالل بنسبة 12900/121200

2 - مصطفى ملو بن محمد بنسبة 43800/121200

3 - عائشة ملو بنت عالل بنسبة 6450/121200

4 - بدر ملو بن محند بنسبة 51600/121200

5 - إكرام الربيعي بنت عبد اهلل بنسبة 3225/121200

6 - عبد الناصر الربيعي بنت عبد اهلل بنسبة 3225/121200

عقد  وكذا  املذكور  باملطلب  إيداعها  السابق  العقود  مبوجب  وذلك 

موثق في 11/02//2019 وكذا رسم هبة عدلي مؤرخ في 30/01/2014 

صحيفة 424 عدد 522 كناش األمالك 87 توثيق الدريوش وكذا عقد 

محافظة وجدة

مطلب رقم 26877 - 02

تاريخ االيداع : 22 يونيو 2020.

طالب التحفيظ السيد: رمضان الرماش بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تالت انتيزيت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تالت انتيزيت.

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه: عمالة وجدة ، جماعة سيدي بولنوار القروية ، قيادة واد إسلي 

القروية، دوار أوالد موسى.

مساحته االجمالية : 34 هـ 17 آر 65 س تقريبا.

حدوده : 

-القطعة رقم1

شماال : مطلب التحفيظ رقم 17915/02 ؛

شرقا: ورثة حسايني مومن؛ 

جنوبا : الواد؛

غربا: ورثة موسى بن علي.

-القطعة رقم2

شماال : الواد؛

شرقا: ورثة حسايني مومن؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 24772/02؛

غربا: الواد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - موجب ملكية عدلي عدد 201 صحيفة 274 كناش رقم 125 بتاريخ 

20 يناير 2016)قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

أغسطس   24 االثنني  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

        احملافظ على األمالك العقارية بوجدة

            عمر أزرقان
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الشراء صحيفة 421 عدد 471 كناش األمالك 79 توثيق الدريوش بتاريخ 

27/07/2011 ورسم تسليم عدلي مؤرخ في 17/10/2012 مضمن بعدد 

316 صحيفة 274 توثيق الدريوش.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " ملو 2 "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 40897 - 11 الواقع بإقليم

 الناظور، جماعة العروي.

يتابع في إسم السادة والسيدات:

1 - محمد ملو بن عالل بنسبة 1140/10320

2 - مصطفى ملو بن محمد بنسبة 3480/10320

3 - عائشة ملو بنت عالل بنسبة 570/10320

4 - بدر ملو بن محند بنسبة 4560/10320

5 - إكرام الربيعي بنت عبد اهلل بنسبة 285/10320

6 - عبد الناصر الربيعي بنت عبد اهلل بنسبة 285/10320.

عقد  وكذا  املذكور  باملطلب  إيداعها  السابق  العقود  مبوجب  وذلك 

موثق في 11/02//2019 وكذا رسم هبة عدلي مؤرخ في 30/01/2014 

صحيفة 424 عدد 522 كناش األمالك 87 توثيق الدريوش وكذا عقد 

الشراء صحيفة 421 عدد 471 كناش األمالك 79 توثيق الدريوش بتاريخ 

27/07/2011 ورسم تسليم عدلي مؤرخ في 17/10/2012 مضمن بعدد 

316 صحيفة 274 توثيق الدريوش.

احملافظ على االمالك العقارية بالناظور

    البشير دحوتي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 40038 - 14

تاريخ اإليداع: 15 يونيو 2020.

طالبو التحفيظ: 

1 - محمد بلخيري بن الوزاني بنسبة 402/1104؛ 

2 - بلخيري نادية بنت الوزاني بنسبة 201/1104؛

3 - بلخيري خديجة بنت الوزاني بنسبة 201/1104؛

4 - مغراوي ابتسام بنت احلبيب بنسبة 201/1104؛ 

بن  بوى  ميني   6- 66/1104؛  بنسبة  املهدي  بن  محمد  كاوكابي   -  5

الصادقي بنسبة 11/1104؛ 

7 -وهيبة بوى بنت الصادقي 11/1104؛ 

8 - صفاء بوى بنت الصادقي بنسبة 11/1104.بصفتهم شركاء عل 

الشياع فيما بينهم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مزرعة البطحة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك بلخيري الوزاني. 

نوعه: ارض بها بناية من سفلي وطابق اول ؛

حي  املدعو:  احملل  الرفود،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
البطحاء.

مساحته: 75 س تـقـريـبـا.
حدوده: 

شماال: زنقة ؛
شرقا: بوطاهري احلاج ؛
جنوبا: صديقي احلاج ؛

غربا: زنقة ؛
احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 
1 - عقد قسمة عدلي عدد 495 بتاريخ 03 نوفمبر 2009. 

2 - عقد شراء عدلي عدد 2 بتاريخ 30 يوليوز 1974. 
3 - عقد اراثة عدلي ضمن بعدد 130 بتاريخ 25 فبراير 2020. 
4 - رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 189 بتاريخ 08 يناير 2009. 

5 - وكالة عدلية ضمنت حتت عدد 180 بتاريخ 03 مارس 2020. 
6 - تصميم موقعي 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 17 اغسطس 2020 على 
الساعة : 10 صباحا.

 
مطلب رقم 40039 - 14

تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020.
طالب التحفيظ: عمر هيبة اهلل بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: عبد اجمليد القوقي الضاية.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: هيبة اهلل. 

نوعه: ارض فالحية ؛
املدعو:  احملل  الشريف،  الرشيدية، جماعة موالي علي  اقليم  موقعه: 

عبد اجمليد 
القوقي الضاية.

مساحته: 02 آر تـقـريـبـا.
حدوده: 

شماال: خديجة هيبة اهلل ؛
شرقا: الطريق ؛
جنوبا: الطريق ؛

غربا: هيبة اهلل محمد ؛
احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 
مؤرخ   854 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  عقد  من  شمسية  صورة   -  1

في 17 سبتمبر 1990. 
2 - صورة شمسية من عقد قسمة عدلي مضمن بعدد 860 امالك 1 

مؤرخ في 17 سبتمبر 1990. 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 اغسطس 2020 على 

الساعة : 10 صباحا.
 

مطلب رقم 40040 - 14
تاريخ اإليداع: 22 يونيو 2020.

طالب التحفيظ: ودادية الوحدة ممثلة في شخص مديرها موح وحدو 
بن يوسف. 
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مرزوكة الغربية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: جتزئة الوحدة. 

نوعه: ارض عارية ؛

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

املدعو: مرزوكة الغربية.

مساحته: 30 هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: التحديد االداري 700 ؛

شرقا: طريق حسي البيض ؛

جنوبا: طريق غير معبدة ؛

غربا: الطريق القدمية املؤدية الرفود ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - عقد باقرار الصديق توثيقي محرر في 09 اكتوبر 2019. 

2 - عقد بيع توثيقي محرر في 09 اكتوبر 2019. 

3 - صورة طبق االصل لقرار مجلس الوصاية رقم 03 م ع -01 15 بتاريخ 

22 ابريل 2015. 

4 - صورة طبق االصل لقرار تعديلي لقرار مجلس الوصاية مؤرخ في 

04 ابريل 201 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 25 اغسطس 2020 على 

الساعة : 10 صباحا.

 احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

     حلسن ايت العرج

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38471 - 16 

تاريخ االيداع : 10يونيو 2020.

طالب التحفيظ : احلسني خنفرى بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " االزدهار 262 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " االزدهار 262 ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي .

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية االودهار.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 32802/16 ؛

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : الزنقة ؛

غربا : الرسم العقاري 46640/16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1441 االولى  جمادى  من   20 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم 

16 يناير 2020 ؛

 2020 اغسطس   10 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38472 - 16 

تاريخ االيداع : 12يونيو 2020.

طالب التحفيظ : قاسم الكراز بن بنعيسى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الفرح 669 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " الفرح 669 ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول .

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفرح 2.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بولهري محمد ؛

جنوبا : تعربت محمد ؛

شرقا : الزنقة ؛

غربا : شيكر فاطنة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق  1441 االول  ربيع  من   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

15 نوفمبر 2019 ؛

 2020 اغسطس   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38473 - 16 

تاريخ االيداع : 17 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : فاطمة حسوت بنت مولود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك حسوت ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ملك حسوت ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول .

موقعه : مدينة اخلميسات زنقة صالح الدين االيوبي رقم 59.

مساحته : 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : ورثة مسبشر عبد القادر ؛

شرقا : الزنقة ؛

غربا : ورثة مستبشر احلسني ، الرسم العقاري 51594/16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 13 من ربيع االول 1441 ) 11 نوفمبر 2019 (؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 7 رجب 1412 موافق 13 يناير 1992 ؛

- تصريح عرفي مؤرخ في 11/3/2020 ؛
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نوفمبر   11  (  141 االول  ربيع  من   14 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -

2019(؛

- صورة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في19/02/2020 ؛

 2020 اغسطس   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38474 - 16 

تاريخ االيداع : 17 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : موساوي عمر بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " موساوي 223 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " موساوي 223 ".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية النجاح.

مساحته : 05 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : دار بوتكنوين ؛

جنوبا : الساحة؛

شرقا : الرسم العقاري 41998/ر ؛

غربا : مطلب 25562/16. ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 من صفر 1441 ) 14 اكتوبر 2019( ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 24/04/2019 ؛

 2020 اغسطس   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة و 15 د صباحا.

مطلب رقم 38475 - 16 

تاريخ االيداع : 18 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : رقية الهاشمي بنت بنعمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة رقم 191 مكرر".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بقعة رقم 191 مكرر".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ثاني .

موقعه : مدينة اخلميسات حي الرتاحة.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : كرومة مولود ؛

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : الرسم العقاري 43553/16 ؛

غربا : شمراح خديجة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق  1441 االولى  جمادى  من   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

 24 يناير 2020 ؛

 2020 اغسطس   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38476 - 16 

تاريخ االيداع : 18 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ ايت حدو محمد بن عزوز بنسبـة ½.

2/ عبد الرحمان ايت حدو بن عزوز بنسبة ½.بصفتهما طالبا التحفيظ 

على الشياع حسب النسبتني املذكورتني اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " راس موحلو بوخلرط ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " راس موحلو بوخلرط ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس ايت ايشو ايت ملوك. 

مساحته : 04 هـ 11 آ 29 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : محمد اوالعربي ايت حدو ، مولود اخلياطي ايت حدو مولود ، بن 

قسو ايت حدو مولود ؛

جنوبا : مصطفى اشناني ، بن حمو اشناني ، ملك الدولة ؛

شرقا : ورثة احلاج رحو اشناني ؛

غربا : بن قسو ايت حدو مولود ، مطلب 27338/16. ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 من ربيع االول 1441 ) 26 نوفمبر 2019( ؛

- رسم موجب عدلي مؤرخ في فاحت رجب 1441 موافق 25 فبراير 2020 ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 من ذي احلجة 1397 ) نوفمبر 1977(؛

موافق   1397 احلجة  ذي   3 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  -نسخة 

15 نوفمبر 1977؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 23/01/2020 عدد 21/ م ت ؛

 2020 اغسطس   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38477 - 16 

تاريخ االيداع : 18 يونيو 2020.

طالبو التحفيظ : 

1/ محمد ايت حدو بن عزوز بنسبة 1/4.

2/ عبد الرحمان ايت حدو بن عزوز بنسبة 1/4 .

3/ امباركة اشناني بنت مولود بنسبة 2/4.بصفتهم طالبي التحفيظ 

على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بنوتاسافت ".
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االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بوتاسافت ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس ايت ايشو ايت ملوك. 

مساحته : 02 هـ 62 آ 55 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : امللك الغابوي ؛

جنوبا : امللك الغابوي ؛

شرقا : الطريق ، امللك الغابوي ؛

غربا : امللك الغابوي ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من ربيع االول 1441 ) 27 نوفمبر 2019 (؛

- رسم موجب عدلي مؤرخ في فاحت رجب 1441 موافق 25 فبراير 2020 ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ربيع االخر 1416 ) 8 سبتمبر 1995( ؛

-نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 شوال 1399 ) 4 سبتمبر 1979 (؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 شوال 1399 موافق 4 سبتمبر 1979 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 23/01/2020 عدد 22/م ت ؛

 2020 اغسطس   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بواترتر ".

مطلب 2858 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 3957 املؤرخة في 31/08/1988.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 19/02/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " بواترتر " ذي املطلب عدد 2858 - 16 الكائن بدائرة واملاس 

جماعة ايت ايكو ايت عال ايت سعيد تتابع من االن فصاعدا في اسم 

السادة :

1/ اوعيسى بلعزيز بن عمر بنسبة 3/6 .

2/اوعيسى محمد بن البهالي بنسبة 2/6 .

طالبي  1/6.بصفتهم  بنسبة  البهالي  بنت  اوعيسى  فاطمة   /3

التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .

2. حكم ابتدائي عدد 194 بتاريخ 04/10/2012.

3. شهاد عدم االستئناف مؤرخة في 15/08/2019.

موافق   1384 محرم   16 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   .4

29 ماي 1964.

5. رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 صفر 1420 موافق 8 يونيو 1999.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ميستر ".

مطلب 21873 - ر الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1975 املؤرخة في 08/09/1950.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 05/05/2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " مستر " ذي املطلب عدد 21873/ر الكائن بدائرة واملاس 

قبيلة ايت عمرو فرقة ايت عال دوار ايت بوهو تتابع من االن فصاعدا 

مجزأة على الشكل التالي:

- حتت تسمية " اوهتيت " فيما يخص قطعة ارضية مساحتها 01 هـ 

25 آ 50س في اسم السيد محمد اورحو اوهتيت .

- حتت التسمية القدمية وفيما تبقى من امللك في اسم السادة :

1/ فصالي فاظمة بنت ميمون بنسبـة 143/2288.

2/ مصطفى اوكاحي بن علي بنسبة 182/2288.

3/ عمر اوكاحي بن علي بنسبة 182/2288.

4/ ميمونة اوكاحي بنت علي بنسبة 091/2288.

5/ فاطمة اوكاحي بنت علي بنسبـة 091/2288.

6/ رابحة اوكاحي بنت علي بنسبـة 091/2288.

7/ نزهة اوكاحي بنت علي بنسبـة 091/2288.

8/ رضوان اوكاحي بن علي بنسبة 182/2288.

9/ كرمية اوكاحي بنت علي بنسبـة 091/2288.

10/ امالل فاظمة بن واحي بنسبة 143/2288.

11/ محمد اوكاحي بن احطوطو بنسبـة 154/2288.

12/ حلسن اوكاحي بن احطوطوبنسبة 154/2288.

13/ عائشة اوكاحي بنت احطوطوبنسبة 077/2288.

14/ فاطمة اوكاحي بنت احطوطوبنسبـة 077/2288.

15/ احلسني اوكاحي بن احطوطوبنسبة 154/2288.

16/ علي اوكاحي بن احطوطو بنسبـة 154/2288.

17/ حسنة اوكاحي بنت احطوطوبنسبة 077/2288.

18/ يونس اوكاحي بن احطوطو بنسبة 154/2288.

 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

2. نسخة تنفيذية من احلكم رقم 77 الصادر عن احملكمة االبتدائية 

باخلميسات بتاريخ 30/11/1992.

3. نسخة لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 4 شوال 1408 ) 20 ماي 1988(.

 1412 االخرة  جمادى  من   25 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  لرسم  نسخة   .4

موافق فاحت يناير 1992 .

    احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

      عزالدين شاكر

محافظة العيون 
 

مطلب رقم 5187 - 17 

تاريخ اإليداع: 18 يونيو 2020.

طالبوا التحفيظ: 

1( حلسن عياش ابن محمود بنسبة 1/3؛

2( سلطانة عياش بنت محمود بنسبة 1/3؛

3( تسلم عياش بنت محود بنسبة 1/3؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".



عدد 1122 - 09 ذوالقعدة 1441 )فاحت يوليو 2020(2852

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عياش "؛

نوعه: بناية من سفلي ؛

موقعه: اقليم العيون، زنقة املكر؛

مساحته:95 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: ملك العروسي ؛ 

جنوبا: زنقة املكر ؛ 

شرقا: خطري بن املرضي ؛ 

غربا: احملجوب ابن صالح ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

املوافق ل  رسم شهادة ملكية عدلي مؤرخ في 14 شوال عام 1440 

17 يونيو 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 04 أبريل 2019؛

رسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخة في فاحت رمضان عام 1438 املوافق 

ل 27 مايو 2017؛

 1440 عام  احلجة  ذي   22 في  مؤرخة  عدلي  مخارجة  و  قسمة  رسم 

املوافق ل 24 أغسطس 2019؛

رسم ملحق قسمة عدلي مؤرخ في 11 جمادى ألولى عام 1441 املوافق 

ل 07 يناير 2020؛

وكالة عرفية مؤرخة في 08 يوليو 2019؛

نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 23 أكتوبر 2019؛

نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 23 أكتوبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 19 أغسطس 2020 على 

الساعة العاشرة و النصف صباحا. 

    احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

محمد فاري    

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53121 - 18

تاريخ اإليداع:15 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : عتيقة لبرش بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » صخرة السبع«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة الكناديز دوار أوالد رحال.

مساحته: 18هـ 40آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة احلاج عالل ،احلاج علي بن عبد القادر؛

شرقـا: محمد الصاخي، ورثة علي بن عبد القادر؛ 

جنوبـا: عبد النبي الشفاعي؛

غربـا: ورثة احلاج البوهالي ، الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ذي احلجة 1439 موافق30اغسطس2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 محرم1440 موافق 24 سبتمبر 2018.

 06 موافق   1440 الثانية  جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  اشهاد  رسم   -

مارس 2019.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في جمادى الثانية 1430 موافق 20 

يونيو 2009.

- شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 09 أكتوبر 2017.

- تقرير خبرة مؤرخ في 22 نوفمبر 2016.

- محضر التنفيذ مؤرخ في 29 مارس 2018.

موافق   1400 شوال   30 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

10سبتمبر1980.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 17 اغسطس 2020 

على الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53122 - 18

تاريخ اإليداع:17 يونيو 2020.

طالب التحفيظ :توفيق بنمعينة بن صالح.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة وادي زم، زنقة السد.

مساحته: 01 آر13 تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: زنقة السد؛

شرقـا: العماري املصطفى ؛ 

جنوبـا: حمامة فاطمة؛

غربـا:الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 شعبان 1424 موافق13 أكتوبر 2003.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 23 رمضان 1440 موافق 29 مايو 2019.

- تصريح عرفي مؤرخ في 08 نوفمبر1982.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 07 اغسطس 2020 

على الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53123 - 18

تاريخ اإليداع:17 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى الزاهي بن محمد.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »ملك الزاهي «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء «.

نوعــه: أرض عارية.

موقعـه: مدينة حطان، حي السعادة.

مساحته: 83س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ملك البائع، ورثة زواوي احلاج صالح؛

شرقـا: ورثة زواوي احلاج صالح؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: البقعة رقم 9.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ابريل 1441 موافق 26 ديسمبر2019.

 1440 األول  ربيع   05 في  مؤرخ  عدلي  وفريضة  اراثة  رسم  نسخة   -

موافق 13 نوفمبر 2018.

- نسخة رسم استمرار مؤرخ في 08 رجب 1385 موافق 02 نوفمبر1965.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 18 اغسطس 2020 

على الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53124 - 18

تاريخ اإليداع:17 يونيو2020.

طالب التحفيظ : السادة :

1( معروف محمد بن لكبير بنسبة14/64

2(معروف عبد احلكيم بن لكبير بنسبة14/64

3(معروف رضوان بن لكبير بنسبة14/64

4(معروف مرمي بنت لكبير بنسبة7/64

5(معروف فاطمة بنت لكبير بنسبة7/64

6(مجيدي لكبيرة بنت السائح بنسبة 8/64

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » سيدي سليمان«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » سيدي سليمان«.

نوعــه: ارض فالحية.

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

مساحته: 02هـ 01آر94س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مفيد مصطفى؛

شرقـا: معروف عبد الواحد؛ 

جنوبـا: معروف بن السائح؛

غربـا: مفيد مصطفى، مفيد حبيبة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 18 موافق   1436 القعدة  ذو   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اغسطس 2015.

- صلح وتنازل عرفي مؤرخ في 31 يوليو2019. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 18 اغسطس2020 

على الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53125 - 18

تاريخ اإليداع: 22 يونيو2020.

طالب التحفيظ : ممدوحي امحمد بن ابراهيم.

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

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

نوعــه: دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة بوجنيبة، جتزئة الكرم.

مساحته: 01 آر12س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: قبال عبد العالي ومن معه؛

شرقـا: سديري محمد بن عزوز، الرسم العقاري 34916/18؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 ابريل 1980.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 فبراير 1988.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 24 اغسطس 2020 

على الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53126 - 18

تاريخ اإليداع:24 يونيو2020.

طالب التحفيظ : سميرة عمراوي بنت محمد.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: دار للسكنى من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة وادي زم،درب لعفو.

مساحته: 01آر20س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة عبد القادر؛

شرقـا: اجلياللي شوبريد؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا:الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 جمادى األولى 1416 موافق 

02 أكتوبر 1995.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 شوال 1387موافق 28 يناير 1968.
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- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 19 شعبان 1440 موافق 25 ابريل 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 17 اغسطس 2020 

على الساعة:h 10 30 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

     بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 59191 - 19 

تاريخ اإليداع : : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اشيخان حامت بن العربي بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حامت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حامت". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو: عني حوزي. 

مساحته 1 آ 98 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: العربي اشيخان 

شرقا: الطريق 

جنوبا: الطريق 

غربا: العربي اشيخان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30يناير 1978 . 

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 11سبتمبر 2010 

شهادة إدارية بتاريخ 12ديسمبر 2019

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 25ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19أغسطس 2020 على الساعة 

14 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59192 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : شيش إميان بنت عبد السالم بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إميان شيش ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إميان شيش ". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

مساحته 3 آ 13 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: الرسم العقاري رقم 88123 / 19 

جنوبا: محمد شيش 

غربا: خدوج شيش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة طبق االصل لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 1954 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 8 يوليوز 2014

بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم  من  لنسخة  األصل  طبق  صورة 

15يناير 2016 . 

رسم عدلي موضوعه اختصاص بتاريخ 10 فبراير 2020 . 

شهادة إدارية بتاريخ 24فبراير 2020 . 

صورة طبق االصل لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 21 فبراير 1988

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19 أغسطس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59193 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

التابع   492 رقم   3 ج  "الدرشان   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدرشان ج 3 رقم 492 

التابع ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 28 آ 46 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: احمد سلمون 

شرقا: محمد البكوري و أحمد سلمون 

جنوبا: محمد بوحرقوص و احلبس العام 

غربا: الطيب الوزاني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59194 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املعداتي p 2 486 التابع ألحباس 

قبيلة ودراس".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املعداتي p 2 486 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 2 آ 15 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة احمد بنعيسى 

شرقا: ورثة احمد بنعيسى 

جنوبا: الطريق 

غربا: ورثة احمد بنعيسى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

09 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 59195 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بومالك 487 التابع ألحباس قبيلة 

ودراس".

التابع   487 "بومالك   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 90 آ 32 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اخلندق 

شرقا: فاطمة حمدوش و محمد االندلوسي و العربي حمدوش 

جنوبا: الطريق 

غربا: حبس ليلة القدر و عائشة حمدوش و اخملتار بنعيسى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومسترة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59196 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني الصمعة 491 التابع ألحباس 

قبيلة ودراس".

 491 الصمعة  "عني   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

التابع ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 1 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد الوهاب احسيسن 

شرقا: ورثة اخلليل بوعراب 

جنوبا: العربي حمدوش 

غربا: العربي حمدوش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 59197 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

التابع   490  2 ج  البحري  "كدية   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كدية البحري ج 2 490 

التابع ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 3 آ 63 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة محمد حمدوش 

شرقا: ورثة محمد حمدوش 

جنوبا: ورثة محمد حمدوش 

غربا: ورثة محمد الشعايري 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59198 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

التابع   466 العافية  زيتونة   1 : "ج  امللك حاليا  به  يعرف  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة ودراس ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ج 1 زيتونة العافية 466 

التابع ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

دوار الهرا. 

مساحته 36 آ 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اخلندق و مصطفى القيباش 

شرقا: الطاهر الصديقي 

جنوبا: الطيب الوزاني و محمد القيباش املقدم 

غربا: ورثة عبد السالم حمدوش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أغسطس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59199 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البيضة 495 التابع ألحباس قبيلة 

ودراس".

التابع   495 "البيضة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 9 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: العربي حمدوش 

شرقا: حبس ليلة القدر ملسجد الهرا و العربي حمدوش 

جنوبا: العربي حمدوش 

غربا: ورثة احمد االندلوسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 59200 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغدانة امسي 468/2 التابع حلبس 

ليلة القدر ملسجد قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اغدانة امسي 468/2 

التابع حلبس ليلة القدر ملسجد قبي". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان، قيادة عني احلصن جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 9 آ 88 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: حبس ليلة القدر ملسجد الهرا و ورثة عبد السالم املقدم

شرقا: محمد علي االندلسي 

جنوبا: حبس ليلة القدر ملسجد الهرا 

غربا: الواد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

12 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59201 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " p 1املعداني 486 التابع ألحباس 

قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك p1 : "املعداني 486 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 24 آ 43 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة عبد الرحمان اخروف 

شرقا: ورثة احمد العلمي احلسيسن 

جنوبا: الطيب الوزاني 

غربا: ورثة اخملتار بنعيسى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئ مستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

12 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59202 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

التابع ألحباس   1 ج   478 "برقية   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

قبيلة ودراس".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "برقية 478 ج 1 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 56 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة التهامي الرندي 

شرقا: احلاج محمد الرندي 

جنوبا: التهامي الوزاني احلارس 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

14 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59203 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلزيرة د الكدية 468 ج 6 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلزيرة د الكدية 468 ج 

6 التابع ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 1 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة عبد اهلل حمدوش 

شرقا: عبد الواحد املقدم 

جنوبا: ورثة عبد اهلل حمدوش 

غربا: فاطمة احمد األندلوسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أغسطس 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59204 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

التابع   343 خضرات  وطا   2 "ج   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ج 2 وطا خضرات 343 

التابع ألحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطاون ، قيادة عني احلصن ، جماع السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع الشوبية. 

مساحته 5 آ 65 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: مطلب عدد: 47396 - 19 

p1473 :شرقا

جنوبا: الرسم العقاري رقم 104231 / 19 

غربا: الرسم العقاري رقم 100000 / 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أغسطس 2020 على الساعة 

11 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59205 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بوزان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كلبون ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كلبون ". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة زومي ، احملل املدعو: كلبون . 

مساحته 1 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الغول علي بن محمد 

شرقا: اكدم 

جنوبا: علي بيوضة و الشطبي محمد 

غربا: الغولي علي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 أغسطس 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59206 - 19 

تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

التابع الحباس   2 ج   478 "برقية   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "برقية 478 ج 2 التابع 

الحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا . 

مساحته 1 هـ 21 آ 55 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ارض مسرح سكان املدشر 
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شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 

غربا: ارض مسرح سكان املدشر 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أغسطس 2020 على الساعة 

12 و30 دقيقة.

مطلب رقم 59207 - 19 
تاريخ اإليداع : 18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية البحري 1 490 التابع الحباس 

قبيلة ودراس".
البحري 1 490  : "كدية  الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  اإلسم 

التابع الحباس قبيلة ودراس". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 
املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 11 آ 50 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: ورثة محمد الشعايري
شرقا: أحمد الشعايري 

جنوبا: ورثة محمد الشعايري 
غربا: ورثة محمد الشعايري 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أغسطس 2020 على الساعة 
11 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 59208 - 19 
تاريخ اإليداع : :18يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
ألحباس  التابع   373 الشيار  "واد   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

قبيلة ودراس ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "واد الشيار 373 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن جماعة السوق القدمي ، احملل 
املدعو: مزارع دوار الشوبية . 
مساحته 25 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: مطلب عدد: 48016 - 19 
شرقا: مطلب عدد: 48016 - 19 

جنوبا : مطلب عدد: 48017 - 19 
غربا : الواد

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أغسطس 2020 على الساعة 
13 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 59209 - 19 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : الفارسي العزيز بن عمر بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عمر ياسر".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عمر ياسر". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم ، 

احملل املدعو: أزال . 

مساحته 2 آ 89 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: عبد السالم اهمس و مرمي ازنابط و حفيظة دريوش و محمدي 

ازنابط 

جنوبا: الطريق 

غربا: نزيهة اوالد حمادوش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة حملضر تنفيذي بتاريخ 24يوليوز 2015

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16أكتوبر 2017 . شهادة إدارية بتاريخ 

25ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة. 

استدراك نشر خالصة مطلب التحفيظ

مطلب رقم 59151 - 19 

تاريخ اإليداع : 11يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية بني بشار الوصي عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل التونات".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "منزل التونات". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة بني منصور ، . 

مساحته 129 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: دوار تورارت 

شرقا: دوار بني بشار 

جنوبا: دوار بني بشار 

غربا: دوار بني تورارت 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12أغسطس 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة. 

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان 

         املصطفى طريفة
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محافظة اسفي

مطلب رقم 111321 - 23 

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : لعرايسي هشام ابن ميلود بن عبد العزيز 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك لعرايسي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك لعرايسي" 

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابقني بهوائها 

موقعه : آسفي، اعزيب الزموري ، زنقة املدادحة رقم 08

مساحته : 60 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : ورثة بابا هنو

جنوبا : ورثة بابا هنو 

غربا : ورثة احمد بن ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 1992 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 1995 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 مارس 1998 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ماي 2009 

شهادة ادارية مؤرخة في 17 ماي 2018

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 17 اغسطس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا 

مطلب رقم 111322 - 23 

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : بولغالغ عبد العزيز ابن علي بن بوشعيب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حلرش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حلرش" 

نوعـه : أرض فالحية

دوار  العني،  رأس  قيادة  الطياميم،  اليوسفية،جماعة  اقليم   : موقعه 

اوالد املني

مساحته : 98 آر 91 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة الضو بن أحمد منهم عبد الرحيم 

شرقا : طريق اليوسفية الشماعية

جنوبا : العماري عبد الرحيم - ونعيمة

غربا : الزرزوري العسال 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2003 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يناير 2004 

شهادة ادارية مؤرخـــة في 09 اكتوبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 اغسطس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 111323 - 23 

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : الزاهير محمد ابن صالح بن اجلياللي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك زهير" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك زهير" 

نوعـه : أرض فالحية بها سكنة سفلية بهوائها مساحتها 141 وأشجار

موقعه : اقليم أسفي،جماعة الصعادال، قيادة دار السي عيسى، دوار الزراولة

مساحته : 27 آر 08 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : فرمان ابراهيم

شرقا : الطريق 

جنوبا : منجيد

غربا : فرمان ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يونيو 1965 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يناير 1995 

شهادة ادارية مؤرخـــة في 17 اكتوبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 اغسطس 2020 على 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 111324 - 23 

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020 

طالبة التحفيظ : اعنيبة نعيمة بنت محمد بن عبد السالم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض السكنى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض السكنى" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : اقليم اسفي،جماعة حلضر، قيادة لبخاتي، دوار أوالد حلسن

مساحته : 05 آر 75 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : احلسناوي الطاهر



عدد 1122 - 09 ذوالقعدة 1441 )فاحت يوليو 2020(2860

شرقا : ورثة بن الصغير 

جنوبا : ورثة دحوم 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرارعدلي مؤرخ في 16 يونيو 2015 

شهادة ادارية مؤرخـــة في فاحت يوليو 2015

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 اغسطس 2020 على 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111325 - 23

تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020 

طالبا التحفيظ : 

1 - بوخريطم إسماعيل ابن احلسني بن قاسم بنسبة 1/2 

2 - بوخريطم عبد اهلل ابن احلسني بن قاسم بنسبــة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك بوخريطم" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بوخريطم" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اقليم آسفي، جمعة اسحيم، حي اغراب

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : السعيد كلثوم 

شرقا : ورثة كبور بن أحمد

جنوبا : الزنقة 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 مارس 1951 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 اغسطس 2013 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2018 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 05 مارس 2018 

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 11 ماي 2018

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 اغسطس 2020 على 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 111326 - 23 

تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : برتيت هشام ابن محمد بن أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك برتيت" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك برتيت" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اليوسفية،حي السمارة 

مساحته : 01 آر 38 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 6183 - 23

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2001 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر 2019 

- شهادة ادارية مؤرخـــة في 04 اكتوبر 2019 

- ملحق عقد بيع مؤرخ في 09 ديسمبر 2019 

- ملحق عدلـي مؤرخ في 09 ديسمبر 2019 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 اغسطس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 111327 - 23 

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : دعلبي أحمد ابن ابراهيم بن بوجمعة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احفاري عيسى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض احفاري عيسى" 

نوعـه : أرض فالحية 

دوار  ازكان،  خط  قيادة  سلمان،  أوالد  أسفي،جماعة  اقليم   : موقعـه 

أوالد بن داوود

مساحته : 77 آر 62 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 66169 - 23

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد 66006 - 23 - و66085 - 23

جنوبا : الطريق

غربا : مطلب التحفيظ عدد 66169 - 23 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يونيو 1965 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يناير 1995 

- شهادة ادارية مؤرخـــة في 17 اكتوبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 24 اغسطس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.
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مطلب رقم 111328 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : ملريق عمر ابن محمد بن قدور 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كريكير الطلبة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كريكير الطلبة" 

أول  وطالق  سفلي  من  تتكون  للسكن  دار  بها  عارية  أرض   : نوعـه 

بهوائها مساحتها 120 مترا

موقعـه : اقليم اسفي،جماعة الصعادال، قيادة دار السي عيسى، دوار اهديل

مساحته : 12 آر 61 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة سي حمو من ضمنهم عمر بيوض بن أحمد

شرقا : الطريق

جنوبا : ورثة سي حمو من ضمنهم عمر بيوض بن أحمد 

غربا : عمر ولد بابة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 11 ابريل 2015 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 ابريل 2015

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 24 اغسطس 2020 على 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111329 - 23 

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : نشيط احلسن ابن أبيه بن علي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك نشيط" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك نشيط" 

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي بهوائها 

 ، زمية  اخميس  طريق  الصرصار،  ،حي  اليوسفية  اقليم   : موقعـه 

الشماعية

مساحته : 89 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : املصباحي أحمد

شرقا : النوري عمر- والعطيري

جنوبا : الزنقة

غربا : العطيري احلاج الفاطمي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 مارس 1989 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ابريل 1993 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 02 مارس 2020

- شهادة ادارية مؤرخــة في 11 مارس 2020 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 اغسطس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك الترحي " 

مطلب رقم 38036 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 612 بتاريخ 22 سبتمبر 2010.

مبقتى مطلب إصالحي مؤرخ في 11 مارس 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو "ملك الترحي " مطلب عدد 38036 - 23 ، الكائن بإقليم 

اسفي ، جماعة وقيادة حد أحرارة، دوار بعلتني ، تتابع يومه مجزأة على 

الشكل التالي : 

بالنسبة لقطعة مساحتها 57 آر 17 سنتيار في إسم السيدين : 

عبد اجمليد كيوكيو 

احملجوب كيوكيو

مشاعا  األصليني  التحفيظ  طالب  إسم  في  امللك  لباقي  بالنسبة 

بينهم وهم : 

1 - عبد الكبير الترحي

2 - سليمة الترحي

3 - عائشة الترحي

4 - أمنة الترحي .

وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا : 

احلكم االبتدائي رقم 27 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2015 

القرار االستئنافي رقم 156 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2015 

شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 18 ديسمبر 2018 

صرة من حكم ابتدائي عدد 175 مكرر بتاريخ 18 ديسمبر 2018 

خالصة اصالحية

تتعلق بامللك املسمى " البريد املواصالت السلكية والالسلكية " 

مطلب رقم 43691/ج الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه

باجلـريدة الرسميـة عدد 3288 بتاريخ 05 نوفمبر 1975.

مبقتى مطلب إصالحي مؤرخ في 22 ابريل 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " البريد املواصالت السلكية والالسلكية " مطلب عدد 

43691/ج ، الكائن بإقليم اسفي ، ببلدية جمعة اسحيم ، تتابع يومه 

مبساحة قدرها 11 آر 89 سننتيار بدال من 01 آر 87 سنتيار املصرح بها 

عند ايداع مطلب التحفيظ.

بناءا على العقود السابق ايداعها سندا مبطلب التحفيظ وكذا : 

عقد عرفي مؤرخ في 08 ماي 1975 
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " احلائـط " 

مطلب رقم 54496 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 802 بتاريخ 14 ماي 2014.

مبقتى مطلب إصالحي مؤرخ في 09 يونيو 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " احلائط " مطلب عدد 54496 - 23 ، الكائن بإقليم اسفي، 

التحفيظ  طالب  إسم  في  يومه  تتابع   ، الرحمان  عبد  سيدي  دوار 

95 سنتيار  آر   97 بدال من  96 سننتيار  آر   98 قدرها  االصلي مبساحة 

املصرح بها عند ايداع مطلب التحفيظ.

وذلك بناء على العقود السابق ايداعها سندا مبطلب التحفيظ .

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي

شكيب حيمود    

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131181 - 24

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : عبد احلق الغازي بن احميدة.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الغازي".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : "تيفرت"

مساحته : 01 آر 32 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : تومي محمد؛

شماال : الطريق ؛

جنوبا : كرمي اصريح؛

غربا : تومي علي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 141 صحيفة 405 

عدد 363 بتاريخ 23 اغسطس 2019. 

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 50 صحيفة 287 عدد 190 بتاريخ 19 يناير 2018.

نسخة من عقد إثبات امللكية عدلي مؤرخة في 31 اكتوبر 2019.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 04 ديسمبر 2019..

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 اغسطس 2020 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131182 - 24

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : محمد اشحشاح بن عبد الباقي.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أشحشاح".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : "تسكومني تساسنت"

مساحته : 91 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ارحيمو ولد احلاج؛

شماال : عبيدة ولد احلاج ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 90 صحيفة 

405 عدد 376 بتاريخ 08 ماي 2013. 

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 08 ابريل 2013.

وكالة ثابتة التاريخ في 06 مارس 2012.

 90 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  مقاسمة  رسم 

صحيفة 116 عدد 102 بتاريخ 28 فبراير 2013.

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 49 صحيفة 399 

عدد 395 بتاريخ 09 ابريل 2012.

وكالة ثابتة التاريخ في 05 مارس 2012.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 11 مارس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 24 اغسطس 2020 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131183 - 24

تاريخ اإليداع : 23 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : سليمان زيبوح بن ميمون.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زيبوح".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : " حي بومنقاد 

ساقية البر"

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : الفقيه جمال ؛

جنوبا : بنعلي سليمان؛

غربا : احلنودي علي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق األصل لرسم إثبات امللك عدلي أصلها مؤرخ في 30 ماي 1996.

صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي أصلها ثابت التاريخ في 27 يونيو 1995.
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عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 30 ابريل 1999.
صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 20 اغسطس 1992.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 19 فبراير 2020.
صورة طبق األصل لقرار وزارة الداخلية رقم 101/2009 غير مؤرخ. 

شهادة إدارية مؤرخة في 02 مارس 2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 24 اغسطس 2020 

على الساعة 00 : 11 صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10130 - 25
تاريخ االيداع : 24 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق لعناية بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شريشمات حمري ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضيعة ريان ومالك ".
نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 1هـ 21آ 75س تقريبا . 
شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة اعبيدة؛
جنوبا : ورثة اعبيدة ؛

غربا : ورثة مجهد امحمد .
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 123 عدد 149 في 11 أغسطس 2015؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 172 عدد 97 في 27 يناير 2020؛
شهادة إدارية مؤرخة في 26 يونيو 2015؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 أغسطس 2020 على 
الساعة التاسعة والنصف صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان
مــازي املصطفى    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41425 - 27
تاريخ االيداع : 22 يونيو 2020

طالب التحفيظ : بوبكر كنتاوي بن حلسن . 
االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك كنتاوي"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : بولشفار. 

مساحته : 02 آر 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 14897 - 27 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12387 - 27؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 67 مؤرخ في 16 ديسمبر 2009 ؛ 

2 - صورة مطابقة لالصل لرسم هبة عدلي عدد 165 مؤرخ في 

16 فبراير 2017.

3 - شهادة ادارية عدد 26 مؤرخ في 05 مارس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 اغسطس 2020 

على الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41426 - 27

تاريخ االيداع : 22 يونيو 2020

طالب التحفيظ : اسماعيل مبعروف بن احلاج فكاك . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مبعروف"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : بولشفار. 

مساحته : 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : نعيمة مبعروف ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10890 - 27؛

غربا : عبد اهلل العفيري.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 09 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 ؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 24 اغسطس 2020 

على الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41427 - 27

تاريخ االيداع : 23 يونيو 2020

طالب التحفيظ : املصطفى كمال بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كمال"
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نوعه : ارض بها بناية دات سفلي .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : بوازو ، اساكا. 

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : بن حدو؛

غربا : زفاني.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 65 مؤرخ في 19سبتمبر 2013 ؛ 

2 - رسم شراء عدلي عدد 1351 مؤرخ في 15ماي 1997 

3 - شهادة ادارية عدد 99 مؤرخ في 16 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 24 اغسطس 2020 

على الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 41428 - 27

تاريخ االيداع : 24 يونيو 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : دكان1179 البركة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دكان1179 البركة "

نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : خنيفرة املركز .

مساحته : 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس ؛ 

جنوبا : الزنقة)ملك بلدي(؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 24 يونيو 2020 على 

الساعة الثانية عشر وخمسة واربعون دقيقة.

مطلب رقم 41429 - 27

تاريخ االيداع : 24 يونيو 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : دكان1178 البركة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دكان1179 البركة "

نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : خنيفرة املركز .

مساحته : 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ماجيد السقاط؛

شرقا : االحباس ؛ 

جنوبا : االحباس 

غربا : الزنقة)ملك بلدي(؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 24 يونيو 2020 على 

الساعة الواحدة وخمسة عشر دقيقة. 

مطلب رقم 41430 - 27

تاريخ االيداع : 24 يونيو 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : مسجد البركة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد البركة "

نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : خنيفرة املركز .

مساحته : 06 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ماجيد السقاط؛

شرقا : امحزون محمد مع عبد احلق طبو مع مونتي احمد؛ 

جنوبا : حدو امولود

غربا : الزنقة)ملك بلدي(؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 24 يونيو 2020 على 

الساعة الثانية. 

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى "اكرام " 

مطلب رقم 8458 - 27 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 281 املؤرخة في 19 ماي 2004 . 

فان   2020 يونيو   23 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى  مبقتضى 

مسطرة حتفيظ امللك املسمى " اكرام " ذي املطلب رقم 8458 - 27 

الكائن باقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو تاطوين ، تتابع من 

االن فصاعدا على الشياع في اسم : 

1 - السيد سعيد بادو بن علي بنسبة11/12؛

2 - السيدة املودجي وشة بنت حدو بنسبة01/12 .

وذلك زيادة على العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا 

1 - حكم ابتدائي عدد 71 بتاريخ 03 ابريل 2006 ؛

3 - شهادة بعدم التعرض االستئناف مؤرخة في 19 سبتمبر 2006 .
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خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " تعريشت " 

مطلب رقم 14059 - 27 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 780 املؤرخة في 11 ديسمبر 2013 . 

مبقتضى مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 19 يونيو 2020 فان مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " تعريشت " ذي املطلب رقم 14059 - 27 الكائن 

مبدينة خنيفرة ، املكان املدعو فارة ، تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد 

: مولود بن اعزيز بن محمد وذلك زيادة على العقود املودعة سابقا تأييدا 

ملطلب التحفيظ وكذا : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1662 مؤرخ في28 نوفمبر 2005؛

2 - حكم ابتدائي عدد 11 بتاريخ 16 يناير 2014 ؛

3 - شهادة بعدم التعرض االستئناف مؤرخة في 09 يونيو 2017 . 

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 50492 - 28

تاريخ االيداع : 22 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : السيد بلمسكني ادريس بن محمد 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : قطعة أرضية بتفولتوت

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك بلمسكني

نـوع امللك : ارض عارية 

مـوقـعـه : اقليم و دائرة ورزازات جماعة ترميكت احملل املدعو دوار تفولتوت

مسـاحتـه : 02 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : بلمسكني محمد 

شـرقـا : الزنقة

جـنـوبا : محمد بلمسكني

غـربـا : الزنقة

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 15 صفر 1441 موافق ل 14 اكتوبر 2019

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 جمادى الثانية 1440 موافق 

ل 15 اكتوبر 2019

- شهادة ادارية بتاريخ 12 مارس 2020

 : الساعة  على   2020 اغسطس    24  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

التاسعة والنصف صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

محافظة الصويرة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: ملك الشانطي.

مطلب عدد 59620 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1045 املؤرخة في 09 يناير 2019.

مسطرة  فإن   ،2020 يونيو   11 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ عدد  ذي مطلب  الشانطي"  " ملك  املسمى  امللك  حتفيظ 

احلنشان،  قيادة  احلنشان،  دائرة  الصويرة  بإقليم  الكائن   35  -  59620

اسم  في  اآلن فصاعدا  من  الشرفاء، ستتابع  دوار  احلسينات  جماعة 

98 س  آر   24 التالية  بناء على املساحة  التحفيظ وذلك  نفس طالب 

استمرار  رسم  وكذلك  املودعة سابقا،  العقود  نفس  على  بناء  وذلك 

عدلي مؤرخ في 23 فبراير 2020، وشهادة إدارية عدد12 مؤرخة في 11 

فبراير 2019، وتصميم موقع.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: ملك هندي.

مطلب عدد 59057 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 990 املؤرخة في 20 ديسمبر 2017.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 19 يونيو 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " ملك هندي " ذي مطلب التحفيظ عدد 59057 - 35 الكائن إقليم 

السايح  أحمد  سيدي  جماعة  سميمو،  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة 

مزارع، دوار سيدي عمر، ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب 

التحفيظ وذلك بناء على املساحة التالية 1هكتار و31 آر 08 س وذلك 

بناء على نفس العقود املودعة سابقا، وكذلك ملحق عدلي إصالحي 

مؤرخ في 2014-10-05، وكالة عدلية مؤرخة في 04 ديسمبر 2017. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: دار القدمية.

مطلب عدد 8300 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 441 املؤرخة في 13 يونيو 2007.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 19 يونيو 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " دار القدمية " ذي مطلب التحفيظ عدد 8300 - 35 الكائن إقليم 

أوناغة، دوار بوسنكار، ستتابع من اآلن  دائرة الصويرة، قيادة وجماعة 

فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ، بناء على املساحة التالية 

30 آر 43 س وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا، وكذلك رسم 

استمرار عدلي مؤرخ في 16-03-2018.

على األمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي     
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محافظة تاونات

مطلب رقم 64188 - 37

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020 .

املدير  عن  نيابة  الشمالي  للوسط  اجلهوي  املدير   : التحفيظ  طالب 

العام للمكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدويوار " ؛

للمكتب   1 رقم  : خزان  للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  اإلسم 

الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وليد احملل املدعو اشرارطة ؛ 

مساحته : 20 ار 62 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة الشراط ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة الشرتط ، 

غربا : ورثة الشراط ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي بتاريخ 24 دي احلجة 1369 هـ 

ص 158 أمالك 56 

ملحق إصالحي لرسم شراء بتاريخ فاحت نوفمبر 2018 

محضر االتفاق بالتراضي ؛ 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 اغسطس 2020 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

ابن طامة يوسف     

 

محافظة متارة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "بشرى "

مطلب رقم : 138 - 38الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 4055 بتاريخ : 18 يوليو 1990 

، يعمل على اجراء   2020 يونيو  مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 23 

خالصة اصالحية على الشكل التالي : 

أوال : ان تتابع مسطرة حتفيظ امللك املذكور في اسم * شركة حكم 

 4.550.000.00 راسمالها  احملدودة  املسؤولية  ذات  شركة   * وشركاؤه 

زعير مسيرها  5 طريق سيدي يحيى  بكلم  االجتماعي  درهم مقرها 

السيد عبد احلق حكم و ذلك استنادا الى : 

1 - الوثائق املودعة سابقا تاييدا ملطلب التحفيظ.

2 - شهادة إدارية عدد 11/90 مؤرخة في 21 فبراير 1990.

ثانيا : ان تتابع مسطرة حتفيظ امللك املذكور مبساحة قدرها 36 ار 84 

سنتيار عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ 

وذلك استنادا الى : 

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 16 جمادى التانية 1441 املوافق ل : 

11 فبراير 2020 مضمن حتت عدد 160 صحيفة 289 كناش األمالك 21 

بتاريخ 02 مارس 2020.

2 - شهادة إدارية عدد 01/م / 5 مؤرخة في 04 فبراير 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي    

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31722  - 39

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد موالي احلسن عباسة بن سي محمد.

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

نوعـه : ارض عارية محاطة بسور.

موقعه : دوار احلومر جماعة احمر لكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 02 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العربي اعريبا؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : جميلة بن يحي؛

غربا : احلبيب اعريبا؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 17 مارس 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 يناير 2013.

تاريخ التحديد : 17 اغسطس 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31723  - 39

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اكرام كمال بن عبد احلق. 

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول .

موقعه : جتزئة الكوتري بدوار اوالد بلعيد بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 08 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : شعلبا محمد ؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : احلسن املودن؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 10 فبراير 1994.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في فاحت يونيو 2015.

- شهادة ادارية مؤرخة في 11 يونيو 2020.

تاريخ التحديد : 24 اغسطس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31724  - 39

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : علي باري بن مبارك. 

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول .

موقعه : دوار تسوقت جماعة املهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 02 ار 22 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد بوطالب؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : مصطفى اموسى؛

غربا : مصرف العني والطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2016.

- وكالة عرفية مؤرخة في 21 اكتوبر 2014.

- شهادة ادارية مؤرخة في 11 يونيو 2020.

تاريخ التحديد : 25 اغسطس 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31725  - 39

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مفتاح «.    

نوعـه : ارض فالحية.

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  ايت  دوار  مزارع   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 70 ار 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4781  - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 32263  - 39؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26073  - 39؛

غربا : ايت اخلويضر السعدية و الرسم العقاري عدد 19416  - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2020.

تاريخ التحديد : 26 اغسطس 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31726  - 39

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مفتاح «.    

نوعـه : ارض فالحية.

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  ايت  دوار  مزارع   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 86 ار 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ابراهيم القفيفة منهم عائشة؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 22510  - 39؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2020.

تاريخ التحديد : 27 اغسطس 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31727  - 39

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مفتاح «.    

نوعـه : ارض فالحية.

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  ايت  دوار  مزارع   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 49 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عالل بيروك؛ 
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شرقا : الرسمني العقاريني عدد 25472  - 39 – 25469  - 39؛ 

جنوبا : عبد الرحيم؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2020.

تاريخ التحديد : 27 اغسطس 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31728  - 39

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مفتاح «.    

نوعـه : ارض فالحية.

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  ايت  دوار  مزارع   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 51 ار 67 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5222  - 39؛ 

شرقا : ايت اخلويضر سالم والرسم العقاري عدد 5222  - 39؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21224  - 39؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2020.

تاريخ التحديد : 26 اغسطس 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31729  - 39

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مفتاح «.    

نوعـه : ارض فالحية.

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  ايت  دوار  مزارع   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 73 ار 89 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ابراهيم القفيفة منهم عائشة والطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : نواجي احمد؛

غربا : نواجي احمد وورثة القفيفة ابراهيم منهم عائشة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2020.

تاريخ التحديد : 27 اغسطس 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31730  - 39

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مفتاح «.    

نوعـه : ارض فالحية.

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  ايت  دوار  مزارع   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 04 هـ 29 ار 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2788  - 39 ومطلب التحفيظ عدد 28537  - 39؛ 

ومطلب  التحفيظ  39، طالب   -   4781 العقاري عدد  الرسم   : شرقا 

التحفيظ عدد 28537  - 39؛ 

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 19416  - 39 – 23104  - 39؛

غربا : عبد احلق ايت اخلويضير والرسم العقاري عدد 23104  - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2020.

تاريخ التحديد : 26 اغسطس 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31731  - 39

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مفتاح «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اوالد سالم جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 34 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الكرداني عبد الهادي؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 38152/س؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 23160  - 39؛

غربا : الكرداني محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2020.

تاريخ التحديد : 27 اغسطس 2020 على الساعة 14 : 30 بعد الزوال.
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مطلب رقم 31732  - 39

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املاسي كبور بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مفتاح «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اوالد سالم جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 16 ار 18 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الكرداني اوزيزة؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : بن اوغي صالح؛

غربا : الرسم العقاري عدد 6566  - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2020.

تاريخ التحديد : 26 اغسطس 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » عزبان « 

مطلب رقم 5703  - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 61 املؤرخة في فاحت مارس 2000.

حتفيظ  مسطرة  فان   2020 يونيو   18 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

الكائن   39  - التحفيظ عدد 5703   “ موضوع مطلب  عزبان  املسمى”  امللك 

دوار لوليجة جماعة املهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى دائرة اوالد 

برحيل اقليم تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا وملساحة قدرها 12 هـ 

29 ار 00 سنتيار في اسم السيد و السيدات : 

1 - خالد عزبان بن محمد بنسبة 1/1 من حق االنتفاع.

1 - ملياء عزبان بنت خالد بنسبة 1/3 من حق الرقبة.

1 - ليليا عزبان بنت خالد بنسبة 1/3 من حق الرقبة.

1 - صوفيا عزبان بنت خالد بنسبة 1/3 من حق الرقبة.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  الكل 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاءات في 17 يونيو 2002.

- عقد استمرار عدلي محرر في 11 مارس 2008.

- عقد استمرار عدلي محرر في 24 ماي 2010.

- عقد هبة عرفي مصحح االمضاءات في 05 مارس 2012.

- عقد اراثة عدلي محرر في 04 ديسمبر 2018.

- عقد توثيقي مؤرخ في 25 ديسمبر 2018.

- االيداعني طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري بتاريخ 20 

ديسمبر 2018 كناش 19 عدد 108 وبتاريخ 18 يناير 2019 كناش 19 

عدد 172 اللذان سيصبحان الغيان بعد نشر هذه اخلالصة االصالحية.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو      

محافظة صفرو

مطلب رقم 30169 - 41

تاريخ االيداع : 25 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد مجنان ،النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تاغدة ببوحدورباعراب.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "تاغدة ببوحدور1". 

نوعـه : أرض فالحية؛

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

جماعة امطرناغة،احملل املدعو : " تاغدة ببوحدورباعراب".

مساحته : 05 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : حلسن زغمور؛

جنوبا : االحباس؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد 462 بتاريخ 19 فبراير 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 أغسطس 2020 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30170 - 41

تاريخ االيداع : 25 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد مجنان ،النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تاغدة واعراب ببوحدور.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "تاغدة ببوحدور3". 

نوعـه : أرض فالحية؛

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

جماعة امطرناغة،احملل املدعو : " تاغدة واعراب ببوحدور".

مساحته : 06 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : األحباس؛

شرقا : األحباس؛

جنوبا : الساقية واملسرب؛

غربا : الطريق؛
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احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد 464 بتاريخ 19 فبراير 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 أغسطس 2020 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30171 - 41

تاريخ االيداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد ميمون بن احلسني العتباوي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تفرانت.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "القام". 

نوعـه : أرض فالحية؛

سيدي  كندر  يوسي،جماعة  آيت  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

خيار،احملل املدعو : " مزارع آيت صالح".

مساحته : 06 آ 88 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : حلسن بولعيد؛

جنوبا : ساقية عمومية؛

غربا : رحو اوعلي اوالرامي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 يناير 1985؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2012؛

3 - صورة شمسية لشهادة الوالدة حتت رقم 28 بتاريخ 08 يناير 2020؛

4 - صورة شمسية لشهادة عدم التسجيل بتاريخ 28 يناير2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أغسطس 2020 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30173 - 41

تاريخ االيداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بن عسو ابوملان.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان سفغول.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك عبد اهلل". 

نوعـه : أرض فالحية بها 20 شجرة مختلفة وبناية من قبو وسفلي؛

سيدي  كندر  يوسي،جماعة  آيت  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

خيار،دوار حناجن، احملل املدعو : "سفغول".

مساحته : 08 آ 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : علي اوعزيز،محمد اوعزيز؛

شرقا : عسو ابوملان؛

جنوبا : طريق خاصة بابوملان حميد، عسو وعبد اهلل؛

غربا : حميد ابوملان؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : عقد ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2018؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أغسطس 2020 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30174 - 41

تاريخ االيداع : 25 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة وفاء بنت عبد اهلل ارشوق.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : عني فرج.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "عني فرج". 

نوعـه : أرض صاحلة للبناء؛

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : "عني فرج".

مساحته : 04 آ 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ورثة قسو فاطمة،حبيبة بنت احلسني؛

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 فبراير 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أغسطس 2020 

على الساعة 14 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي    
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محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9382 - 43

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020 ؛

طالب التحفيظ : أخيام محمد بن أحميد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أخيام"

نوعه  : أرض بها دار من تراب؛ 

موقعه : مراكش املدينة، باب دكالة درب القة رقم 23؛  

مساحته  : 01 آر 70 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : خديجة بنت حسون و دار لكيم؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم 110838 - 04؛

جنوبا : امينة بنت شاف ؛

غربا  : درب القة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 01 صحيفة 01 كناش االمالك رقم 302 

بتاريخ 06 فبراير 2020 توثيق مراكش ؛

نسخة رسم شراء ضمن أصلها بعدد 309  صحيفة 189 كناش االول 

رقم 19 بتاريخ 14 يونيو 1933 بتوثيق اليوسفية ؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 351 صحيفة 387 ش ل 

رقم 35 بتوثيق املنشية مبراكش بتاريخ 15 صفر 1370؛

رسم فريضة عدلي ضمن بعدد 82 صحيفة 92 كناش التركات رقم 

201 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 بتوثيق مراكش؛

يونيو   25 بتاريخ   5524 بعدد  أصلها  اراثة عدلي حفظ  رسم  نسخة 

1987 بتوثيق مراكش؛

 191 رقم   04 كناش   160 صحيفة   180 بعدد  ضمن  اصالحي  ملحق 

بتاريخ 19 أكتوبر 2015؛

 151 رقم   2 كناش   227 149 صحيفة  بعدد  عدلي ضمن  اراثة  رسم 

بتاريخ 26 ماي 2015 توثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 173 صحيفة 227 كناش التركات رقم 

189 بتاريخ 19 أكتوبر 2018 توثيق مراكش؛

 187 رقم   2 كناش   434 316 صحيفة  بعدد  عدلي ضمن  اراثة  رسم 

بتاريخ 31 ماي 2018 توثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 214 صحيفة 304 كناش التركات عدد 

195 بتاريخ 21 ماي 2019 توثيق قسم قضاء االسرة مبراكش؛

شهادة توحيد االسم رقم 74 د ب بتاريخ 29 مارس 2018؛

 شهادة توحيد الشخصية رقم 53/2020 بتاريخ 03 فبراير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 24 أغسطس 2020 على الساعة 09:00.

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

              جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141875 - 44

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020. 

طالب التحفيظ : نرجاسي محمد بن موسى. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بير بوملة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "بير بوملة".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار سيدي رحال جماعة وقيادة امطل إقليم ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 66 ار 07 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 52653 - 44 وواقف حليمة؛

شرقا  : طريق؛

جنوبا : ورثة بوشعيب بن عمر؛

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 أغسطس 1993.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 أغسطس 1993.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ماي 2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

- ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2020.

و30   09 الساعة  على   2020 أغسطس   17  : املؤقت  التحديد  تاريخ 

دقيقة صباحا.

مطلب رقم 141876 - 44

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020. 

طالب التحفيظ : خريبش عبد الفتاح بن اسماعيل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار عبد الفتاح".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "دار عبد الفتاح".

 نوعه : دار للسكن متكونة من طابق سفلي وطابق علوي.

موقعه : شارع املغرب العربي رقم 14 إقليم ومدينة سيدي بنور.

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : مسلك عمومي؛
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شرقا  : الزعري محمد بن مبارك وورثة الشخ محمد الطالبي؛

جنوبا : محمد بن حمو؛

غربا : بوشعيب بن مصدق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ أصلها في 02 مارس 1992.

- نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ أصلها في 07 يناير 1994.

- نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ أصلها في 30 ماي 1994.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يوليو 1995.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ أصلها في 26 يوليو 1995.

- نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ أصلها في 02 مارس 1999.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ أصلها في 27 ماي 1999.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2017.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2019.

-شهادة إدارية مؤرخة في 02 يونيو 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 24 أغسطس 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا.

احملــافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                    مصطفى بومهدي.

 

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 7472 - 51

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020

طالبتا التحفيظ : السيد املامون قدوحي بن حماد؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املريجة" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املريجة ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو، قيادة الكعدة، جماعة سيدي علي 

بلقاسم دوار تبورقت.

مساحته : 51 آر 30 س تقريبا.

حدوده  :   

شماال : ورثة اوالد غربال؛

شرقا : ورثة عبد اهلل بوخشب، و والد غربال؛

جنوبا : ورثة عبد اهلل بوخشب، وأوالد عبيدة؛

غربا : ورثة قدور ولد عبد اهلل، واوالد العربي ولد لكوش؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 غشت 2019 كناش األمالك رقم 10 

عدد 232 صحيفة 415؛

أغسطسص   24 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 7473 - 51

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020

طالبتا التحفيظ :  السيد املامون قدوحي بن حماد؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بطحة بداد" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بطحة بداد ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو، قيادة الكعدة، جماعة سيدي علي 

بلقاسم دوار تبورقت.

مساحته : 50 آر 92 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : واد تبورقت؛

شرقا : بوخشب أحمد؛

جنوبا بوخشب أحمد، و ورثة الصغير بن علي؛

غربا : ورثة عبد اهلل ولد لكوش؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 أغسطسص 2019 كناش األمالك 

رقم 10 عدد 238 صحيفة 425؛

أغسطسص   24 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                           فوزي متون.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18783 - 53

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

طالب التحفيظ :

عبد اللطيف مطيع ابن علي بنسبة 364476/2336256.

 فاطمة مطيع بنسبة 182238/2336256.

 عمر مطيع بنسبة 364476/2336256.

 محمد مطيع بنسبة 364476/2336256.

 لطيفة مطيع بنسبة 182238/2336256.

 عبد اجمليد مطيع بنسبة 364476/2336256.

 حورية مطيع بنسبة 182238/2336256.
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 نادية مطيع بنسبة 182238/2336256.
 نوال بوسالم بنسبة 24081/2336256.

 اسماء بوسالم بنسبة 24081/2336256.
 يوسف بوسالم بنسبة 48162/2336256.
 هشام بوسالم بنسبة 48162/2336256.

 السعدية العمري بنسبة 4914/2336256.
االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد العبد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد العبد.
نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار أوالد امحمد بن اعمر.
مساحتها : 02 هك 02 آر 09 س تقريبا.

حدوده: 
شماال : جوادي محمد و الرسم  العقاري رقم 10627 - 53؛

شرقا : جوادي محمد ؛
و  اجلياللي  بن  ورثة عزمي محمد  و   53  -  2662 رقم  املطلب    : جنوبا 

محطة البنزين؛
غربا : مسلك من 10 أمتار؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.
أصل امللك:

 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 364 صحيفة 376 
كناش األمالك عدد 112 بتاريخ 26 أبريل 2013.

 نسخة من رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدار البيضاء بعدد 400    
كناش عدد 3/143.

البيضاء بعدد 375 كناش ت  الدار  بتوثيق  اراثة عدلي مضمن   رسم 
عدد 174 بتاريخ 18 ديسمبر 2012.

 نسخة من رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدار البيضاء بعدد 262    
كناش عدد 180.

 نسخة من رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدار البيضاء بعدد 112 
صحيفة 114 كناش عدد 3/27.

 شهادة إدارية عدد 16/2016 مؤرخة في 18 أغسطس 2016.
 صورة شمسية لشهادة نفي الصبغة اجلماعية عن العقارعدد 8077 

مؤرخة في 03 أكتوبر 2012.
 22  نسخة مطابقة لألصل لست وكاالت خاصة عرفية مؤرخة في 

يوليو 2016.
 تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 17  أغسطس  2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18784 - 53
تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : احمد بركا بن عبد اهلل
االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الدار. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اشرف.
نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة.
مساحتها :  21 آر 03 س تقريبا.

حدوده: 
شماال : رسم عقاري رقم 42468 - 53؛

شرقا :  مطلب رقم 18333 - 53 ؛

جنوبا : ورثة كربوبي خدوج؛

غربا : رسم عقاري رقم 54299 س؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :

 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 597 صحيفة 477 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 11 ماي 2020.

 شهادة إدارية عدد 4/2020 مؤرخة في 21 أبريل 2020.

 تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 17 أغسطس 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18785 - 53

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : عبد الفتاح ناصري بناني بن عبد الرحمان.

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض حفرة احلمارة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض بناني.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار أوالد احمد.

مساحتها : 01 هكتار تقريبا.

حدوده: 

شماال : ورثة أوالد قنون ؛

شرقا : ورثة علي بن محمد ؛

جنوبا : مطلب رقم 3608 - 53 و مطلب رقم 9538 - 53؛

العايدي بن الشميطي واحلاج  العايدية بنت حلسن وورثة  ورثة   : غربا 

محمد واحلاج بوشعيب؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 نسخة تصرف عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 958 صحيفة 180 

كناش النسخ عدد 02 بتاريخ 20 سبتمبر 2011.

 رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 555 صحيفة 356 

كناش اخملتلفة عدد 70 بتاريخ 24 أكتوبر 2019.

 264 صحيفة   314 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   

كناش االمالك عدد 114 بتاريخ 23 أكتوبر 2013.

 شهادة إدارية عدد 04/2019 مؤرخة في 07 فبراير 2019.

 تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 17 أغسطس 2020 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 18786 - 53

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : ضعيف رشيد بن احمد.

االسم الذي كان يعرف به امللك : دار النعامة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار النعامة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي عبد اخلالق دوار اجلعارنة.

مساحتها : 01 هك 81 آر تقريبا.
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حدوده : 
شماال : الغتري محمد ؛

شرقا : رسم عقاري رقم 6065/د ؛
جنوبا : كرموش عبد الهادي؛

غربا : طريق من 10 امتار؛
احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:
 361 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم  من  نسخة   

صحيفة 72 كناش النسخ عدد 07 بتاريخ 06 فبراير 2018.
 93 صحيفة   114 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   

كناش عدد 114 بتاريخ 1/8/2013.
 717 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اقارب  بني  صدقة  رسم   

صحيفة 499 كناش عدد 111 بتاريخ 31 ماي 2014.
 355 صحيفة   394 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   

كناش األمالك عدد 138 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.
 وكالة خاصة عرفية مصادق عليها بتاريخ 07 ماي 2018.

 تصميم هندسي.
تاريخ التحديد : 17 أغسطس 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 18787 - 53
تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : يوسف بنميمو بن بوشعيب.
االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض احلطة 3. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض يوسف.
نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم دوار اخلاليف.
مساحتها : 22 آر 28 س تقريبا.

حدوده: 
شماال : ورثة جناح مبارك ؛

شرقا : مسلك من 3 أمتار ؛
جنوبا : عبد اهلل دراكو؛

غربا : الرسم العقاري رقم 100279 - 53 و محمد بن رابح بن محمد؛
احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 180 صحيفة 141 

كناش االمالك عدد 153 بتاريخ 29 أكتوبر 2019.
 167 صحيفة   210 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   

كناش االمالك عدد 153 بتاريخ 07 نوفمبر 2019.
بالقنصلية  عدول  طرف  من  محررة  عدلية  التحفيظ  على  وكالة   
العامة للمملكة املغربية بتولوز مضمنة حتت عدد 434 صحيفة 434 

سجل 18 بتاريخ 23 ديسمبر 2019.
 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 30 مؤرخة في 11 أكتوبر 2019. 

 تصميم هندسي.
تاريخ التحديد : 19 أغسطس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18788 - 53
تاريخ االيداع : 18 يونيو 2020

طالب التحفيظ : السيد)ة( جناة عمارة بنت سليمان
االسم الذي كان يعرف به امللك : غريب

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : سمير

موقعه : دوار اوالد غفير جماعة رياح دائرة الكارة اقليم برشيد

املساحة املصرح بها : 45 ار 02 س

نوعه : ارض فالحية بها فيال و اشجار الزيتون

حدوده :

شماال : مطلب رقم 2411 - 53

جنوبا : العربي بن اجلياللي

شرقا : مسلك من 5 امتار و ورثة محمد عفير

غربا : العربي بن اجلياللي

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : الشئ 

اصل امللك:

 رسم ملكية عدلي عدد 574 ص 447 سجل االمالك 116 في 27 أبريل 

2015 توثيقية برشيد؛

 رسم شراء عدلي عدد 594 ص 466 سجل االمالك 116 في 25 ماي 

2015 توثيقية برشيد؛

 رسم شراء عدلي عدد 25 ص 15 سجل االمالك 143 في 07 ماي 2018 

توثيقية برشيد؛

 صورة شمسية من شهادة ادارية مؤرخة في 07 أغسطس 2014 عدد 73.

 جدول حساب املساحات املبنية مؤرخ في يونيو 2020. 

 تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 أغسطس 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا

مطلب رقم 18789 - 53

تاريخ االيداع : 19 يونيو 2020

طالب التحفيظ السيد)ة( : 

 محمد عقار بن حميد بنسبة 39000/96000

 بديعة عقار بنت حميد بنسبة 22333/96000

 منى عقار بنت حميد بنسبة 22333/96000

 نعيمة السالوي بنت الغزواني بنسبة 12334/96000

االسم الذي كان يعرف به امللك : احلطة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : احلطة

موقعه : دوار شرقاوة جماعة الساحل اوالد احريز دائرة و اقليم برشيد

املساحة املصرح بها : 30 ار 68 س 

نوعه : ارض فالحية بها سكنى و بئر

حدوده:

شماال : ورثة املعطي

جنوبا : ورثة بوشعيب عقار

شرقا : ورثة بوشعيب عقار

غربا : ممر من 10 امتار

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : هذا امللك يخترقه خط كهربائي. 

اصل امللك:
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 نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 518 ص 105 سجل اخملتلفة 47 

في 03 أكتوبر 1996 توثيقية برشيد؛

يونيو   25 في   21 تركات  349 كناش  455 ص  عدد  اراثة عدلي  رسم   

2003 توثيقية برشيد؛

 28 290 كناش 199 في   نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي عدد 

أغسطس 2017 توثيقية البيضاء ؛

 30 في   137 االمالك  كناش   435 ص   629 عدد  عدلي  شراء  رسم   

أغسطس 2017 توثيقية برشيد؛

 رسم استدراك عدلي عدد 764 ص 484 مختلفة 60 في 19 سبتمبر 

2017 توثيقية برشيد؛

 شهادة ضبطية مؤرخة في 18 ديسمبر 2019 عدد 5437/2019؛

 شهادة ضبطية مؤرخة في 20 ديسمبر 2019؛

 شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 12 ماي 2020؛

 نسخة مطابقة لألصل من حكم ابتدائي مؤرخ فى 22 ماي 2006 عدد 

82 ابتدائية برشيد؛

 تقرير اخلبرة مؤرخ في19 ديسمبر 2005؛

 قرار مكمة االستئناف بسطات عدد 68 في 21 فبراير 2007

 قرار مجلس االعلى عدد 3710 في 14 نوفمبر 2007 

 محضر تنفيدي مؤرخ في 16 يوليو 2007

 شهادة ادارية عدد 92 في 10 ديسمبر 2018

 رسم اراثة عدلية عدد 119 ص 156 كناش تركات 02 لسنة 93 و 94 

في 25 ماي 1994

 وكالة عرفية مؤرخة 18 فبراير 2014.

 جدول حساب املساحات مؤرخ في 19 ديسمبر 2018.

 تصميم هندسي

تاريخ التحديد : 24 أغسطس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                 فريد بدري.

 

 محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 4605 - 58 

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

طالب التحفيظ  : 

1-  البوكيلي احلسني موالي ادريس بنسبة1/2 .   

2 - مالكة شيكار بنسبة 1/2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني حلبش".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني حلبش". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : قيادة السهول ، دوار املفاحلة اوالد علوان سال. 

مساحته  : 1 هـ تقريبا. 

حدوده :

شماال : رسم عقاري رقم 45976 - 58 

شرقا : رسم عقاري رقم 51508 - 58و25464 - 20 

جنوبا : رسم عقاري رقم  45968 - 58 و46028 - 58 

غربا : رسم عقاري رقم 46028 - 58 ومطلب عقاري رقم  3427 - 58 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشىء. 

سند التملك : موضوعه ملكية بتاريخ فاحت ابريل 1964 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 ابريل 1964 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 أغسطس 1998 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31 ماي 2006 .

رسم عدلي بتاريخ 18يوليو 2006 .

شهادة إدارية بتاريخ 25 فبراير 2019 .

شهادة إدارية بتاريخ 27 ماي 2019 .

ملحق عقد بتاريخ 7 ديسمبر 2019 .

ملحق عقد بتاريخ فاحت مارس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  24 أغسطس 2020 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

                                 حسن الشاوي.

 

 

محافظة مكناس-  اإلسماعيلية

مطلب رقم 4558 - 59  

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2020 . 

طالب التحفيظ :  السيد صبيح مصطفى بن محمد  بصفته مالكا 

حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "درب زعير الزيتون"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " صبيح"؛ 

نوعه : أرض بها بناية  مكونة من سفلي وطابقني علويني ؛

موقعه : رقم 03 درب زعير الزيتون  مكناس ؛

مساحته : 96 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  :  السيد البخاري عبد اهلل؛

شرقا : زنقة) ملك عمومي( ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31883 - 59 ؛

غربا : السادة ورثة رزقي ؛

احلقوق  العينية :  الشئ ؛

أصل امللك  :  

 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 فبراير 2020 ؛

على   2020 أغسطس   13 هو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

                          عبد الواحد البوراحي.



عدد 1122 - 09 ذوالقعدة 1441 )فاحت يوليو 2020(2876

محافظة احلوز

مطلب رقم 12859 - 65

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلواوي مينة بنت عبد القادر بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تركي نكرمن".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املنظر اجلميل ". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة امزميز جماعة اللة تكركوست دوار وويزلت. 

مساحته : 1هـ تقريبا. 

حدوده :

شماال: طريق خاص 

شرقا : ورثة اجلواوي عبد القادر 

جنوبا : ورثة اجلواوي عبد القادر 

غربا : ورثة اجلواوي عبد القادر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :  

- صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 26 مارس 1989.

- صورة شمية لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 29 أبريل 2001.

- صورة شمسية لنسخة رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ

30  ديسمبر 2001. 

- صورة شمسية لنسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28 فبراير 

 2004

- صورة شمسية حلكم ابتدائي بتاريخ 25يوليوز 2005

- صورة شمسية  حلكم استئنافي بتاريخ 14ديسمبر 2006 . 

- صورة شمسية لعقد عرفي موضوعه هبة بتاريخ 21يناير 2009 . 

- صورة شمسية حلكم ابتدائي بتاريخ 14يوليوز 2015 . 

- صورة شمسية لشهادة بعدم التعرض واالستئناف بتاريخ

3 سبتمبر 2015 . 

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي بتاريخ 28 ماي 2001    

- رسم عدلي بنظيرين موضوعه بيع بتاريخ 9 سبتمبر 2016 املوافق 

لـ7 ذو احلجة 1437 . 

- شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 16ابريل 2019 . 

على   2020 أغسطس   25  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12860 - 65

تاريخ اإليداع:  26يونيو 2020.

طالب التحفيظ : احلو كرمي محمد بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار احلمراء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمي محمد". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز جماعة متصلوحت دوار السهيب التحتاني. 

مساحته : 1هـ 63 آ 99 س تقريبا. 

حدوده :

شماال: عالل الفاكتور )الرسم العقاري عدد 531/65( 

شرقا : ورثة احلاج منهم موالي احلسن 

جنوبا : موالي عبد اهلل اخملنطر)الرسم العقاري عدد 482/65( 

غربا : موالي سعيد الدرداك 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- نسخة رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 21يوليو  2006 . 

- نسخة رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 8 مارس 2019 . 

- نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 مارس 2019 .

- شهادة إدارية موضوعه إدارية رقم 339 ع ح / ك ع / ق إ بتاريخ

20  نوفمبر 2008.

 - وكالة عرفية بتاريخ 9 يناير 2020 . 

على   2020 أغسطس   26  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 و00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 279 - 70

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020

طالب التحفيظ : عبد الرحيم سليل بن الهادي. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››بسم اهلل ‹‹.

نوعه : دار للسكن من طابق سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة سيدي سليمان حي املسجد.

مساحته املصرح بها : 63 سنتيارا تقريبا.

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده : 

شماال : ممر مغلق عرضه 1.16 متر،

شرقا : الطريق رقم 409 من سيدي سليمان لدار بلعامري ،

جنوبا : ممر مغلق عرضه 64 متر،

غربا : ممر، والعلوي عبد الرحيم الساكن بعني املكان،

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ذي القعدة 1352 موافق 

09 مارس 1934.
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2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 صفر اخلير 1375 موافق 

28 فبراير 1955.

3 - نسخة من رسم راثة عدلي مؤرخ في 12 ربيع األول 1429 موافق 

20 مارس 2008.

4 - مطابقة اإلسم عدلية مؤرخة في 02 ربيع األول 1438 موافق 

02 ديسمبر 2016.

5 - نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 17 مارس 2008.

6 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 ربيع األول موافق 

09 فبراير 2011.

7 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 24 صفر اخلير 1438 موافق 

24 نوفمبر 2016

8 - رسم شراء عدلي مؤرخ 25 ذي احلجة عام 1437 موافق 27 سبتمبر 2016

9 - تصميم موقعي.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 اغسطس 2020. على 

الساعة احلادية عشر صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان 

    محمد احلسناوي

محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57446 - 75

تاريخ اإليـداع : 12 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : أحمد بوعيطي بن بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك : " أرض البير".

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : إقليم اجلديدة،دائرة سيدي اسماعيل ،جماعة مكرس،دوار الغنادرة.

مساحته : 53 آر 80 سنتيار تـقـريبا.

حـدوده : 

شـماال : حرم البير وطريق عرضها 05 امتار؛ 

شرقـا : حرم البير وورثة عبد اهلل بن محمد وبوعيطي العربي؛

جنوبـا : بن احميدة؛ 

غربـا : بن احميدة؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 ذو القعدة 1436 موافق 

11 سبتمبر 2015

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 12أغسطس 2020 على 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 57447 - 75

تاريخ اإليـداع : 16 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : أحمد بوعيطي بن بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك : " أرض احلطة".

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : إقليم اجلديدة،دائرة سيدي اسماعيل ،جماعة مكرس،دوار الغنادرة.

مساحته : 01 هكتار 04 آر 43 سنتيار تـقـريبا.

حـدوده : 

شـماال : بوعيطي فاطنة وطريق عرضها 05 أمتار؛ 

شرقـا : طريق عرضها 05 أمتار؛

جنوبـا : بوعيطي اسماعيل وبوعيطي محمد وبوعيطي العربي؛ 

غربـا : امحمد بن اجلياللي وورثة عبد اهلل بن احمد وبوعيطي فاطنة؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك :  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 ذو القعدة 1436 موافق 

11 سبتمبر 2015

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 أغسطس 2020 على 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 57448 - 75

تاريخ اإليـداع : 19 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : ميلود عسال بن املصطفى

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك : " أرض الضهرة".

نوعــه : أرض فالحية.

سيدي  ،جماعة  اسماعيل  سيدي  اجلديدة،دائرة  إقليم   : موقعـه 

اسماعيل، دوار اوالد سي بوشعيب.

مساحته : 80 آر 47 سنتيار تـقـريبا.

حـدوده : 

شـماال : محمد سالك؛ 

شرقـا : أحمد الكويري؛

جنوبـا : عبد اللطيف تاقي الدين؛ 

غربـا : محمد سالك؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : محرر عقد بيع ثابت التاريخ مصادق على توقيعه بتاريخ 

13 مارس 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 أغسطس 2020 على 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 57449 - 75

تاريخ اإليـداع : 19 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بوشوكة بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك : " أرض احلطة".

نوعــه : أرض فالحية بها منزل ومطفية.
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موقعـه : إقليم اجلديدة،دائرة سيدي اسماعيل ،جماعة سيدي اسماعيل

دوار الرواحلة.

مساحته : 20 آر تـقـريبا.

حـدوده : 

شـماال : ولد كرسي محمد؛ 

شرقـا : ولد كرشي محمد وأحمد ولد عبد القادر؛

جنوبـا : أحمد ولد عبد القادر؛ 

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : محرر عقد بيع ثابت التاريخ مصادق على توقيعه بتاريخ 

19 ماي 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 أغسطس 2020 على 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 57450 - 75

تاريخ اإليـداع : 22 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : بوطيب الدالل بن عبد القادر

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك : " تيرس بوطيب".

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : إقليم اجلديدة،دائرة سيدي اسماعيل ،جماعة مكرس، دوار الغواملة.

مساحته : 46 آر 85 سنتيار تـقـريبا.

حـدوده : 

شـماال : عبد اهلل بن ميلود؛ 

شرقـا : دالل عبد اهلل ومريرة ؛

جنوبـا : مليكة بنت احمد؛ 

غربـا : ابراهيم بن عبد القادر ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 رجب 1438 موافق 30 مارس 2017.

- موجب ملكية عدلي مؤرخ في 15 ربيع الثاني 1436 موافق 05 فبراير 2015

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 أغسطس 2020 على 

الساعة 11 : 00 صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة.

عبد الرحمان دريوش.   

محافظة وجدة - أجناد

مطلب رقم 5074 - 77

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020

طالب التحفيظ : زرعي نور الدين بن احمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » احلمري 3 «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » احلمري 3 «؛ 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد السعيدي ؛ 

مساحته : 71 ار 24 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : زرعي الصافية بنت البشير ؛

جنوبا : الزرعي يحيى بن بوبكر ؛

غربا : الزرعي فاطنة بنت البشير ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – نظير رسم ملكية ضمن بكناش 99 عدد 388 صحيفة 463 بتاريخ 

17 ديسمبر 2013 ؛

2 – عقد بيع عدد 341 كناش 105 صحيفة 450 بتاريخ 02 ماي 2014 ؛

3 – شهادة ادارية عدد35 بتاريخ 05 ديسمبر 2013

الساعة  على   2020 أغسطس   24  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5075 - 77

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020

طالب التحفيظ : زرعي نور الدين بن احمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » احلمري 2 «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » احلمري 2 «؛ 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد السعيدي ؛ 

مساحته : 71 ار 24 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : اخلادسي محمد بن البشير ؛

جنوبا : الزرعي يحيى بن بوبكر ؛

غربا : الزرعي مرمي بنت البشير ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

 163 صحيفة   131 عدد   100 بكناش  ضمن  ملكية  رسم  نظير   –  1

بتاريخ 17 ديسمبر 2013 ؛
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2 – نظير عقد هبة عدد 89 كناش 105 صحيفة 128 بتاريخ 04 ماي 

2015 ؛

3 – شهادة ادارية عدد 33 بتاريخ 05 ديسمبر 2013

تاريخ إجراء عملية التحديد : 24 أغسطس2020 على الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة أجناد.

عونة كمال.      

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4662 - 79

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار تاماست ".

مساحته : 03 آ 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : قرباش اعمار؛

شرقا : قارة محمد؛

جنوبا : قارة محمد وبوزيان احلسني؛  

غربا : شاطر خلضر.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 31 أغسطس 2020 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4663 - 79

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الوجلة 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الوجلة 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار تاماست ".

مساحته : 03 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شاطر محمد بن برشان؛

شرقا : خرباش اعمار؛

جنوبا : ايوب احلسني وقارة محمد؛  

غربا : قارة محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 31 أغسطس 2020 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4664 - 79

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الثالث ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الثالث ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار تاماست ".

مساحته : 06 آ 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شاطر محمد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد بلقاسم وشاطر بلقاسم؛  

غربا : شاطر عبد القادر.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت سبتمبر 2020 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4665 - 79

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ابن عشتي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " ابن عشتي ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار تاماست ".

مساحته : 03 آ 34 س تقريبا.



عدد 1122 - 09 ذوالقعدة 1441 )فاحت يوليو 2020(2880

حدوده : 

شماال : ناصح بلقاسم؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ناصح بلقاسم؛  

غربا : قارة محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 31 أغسطس 2020 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4666 - 79

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان كاير ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " فدان كاير ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار تاماست ".

مساحته : 12 آ 06 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوزاني عبد اهلل وبوبكر؛

شرقا : الوزاني حلسن؛

جنوبا : الوزاني اترتور؛  

غربا : الساقية وقارة محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت سبتمبر 2020 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4667 - 79

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " أغيل 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " أغيل 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار أوالد الفرح تايدة الغربية ".

مساحته : 03 آ 64 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احيطيطي بورمضان وحلسن شمالل؛

شرقا : احيطيطي بورمضان؛

جنوبا : ولعيز محمد؛  

غربا : ولعيز محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 02 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4668 - 79

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار اكسار ".

مساحته : 02 آ 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت بوزيان؛

شرقا : ناصح محمد؛

جنوبا : ايوب أحمد؛  

غربا : غرباش اعمار.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت سبتمبر 2020 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4669 - 79

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

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

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

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الكناندة 2 ".
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نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 07 آ 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سالك محمد وبوجيدة؛

شرقا : الطريق وسالك محمد؛

جنوبا : املوعاوي مولود وعلي؛  

غربا : الشعبة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 02 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4670 - 79

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الكناندة 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الكناندة 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 13 آ 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مهاوي عبد الرحمان وعبد اهلل وسالك؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : األحباس ومهاوي محمد؛  

غربا : الشعبة وسالك محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 02 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4671 - 79

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الكناندة 4 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الكناندة 4 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : مهاوي محمد؛

شرقا : سالك محمد؛

جنوبا : سالك أحمد؛  

غربا : سالك محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 02 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 4672 - 79

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الكناندة 5 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الكناندة 5 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 02 آ 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سالك محمد؛

شرقا : سالك محمد وعبد الرحمان؛

جنوبا : سالك محمد؛  

غربا : مهاوي علي وسالك محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 02 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4673 - 79

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الكناندة 6 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الكناندة 6 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 01 آ 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سالك محمد؛

شرقا : مهاوي علي؛

جنوبا : سالك محمد؛  

غربا : سالك محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 : يوم 03 سبتمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4674 - 79

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 01 آ 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سالك محمد؛

شرقا : حلسن مهاوي؛

جنوبا : مهاوي محمد واألحباس؛  

غربا : سالك أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 : يوم 03 سبتمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4675 - 79

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الكناندة 11 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الكناندة 11 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 03 آ 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مهاوي محمد وحلسن؛

جنوبا : مهاوي محمد وحلسن؛  

غربا : مهاوي حلسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 : يوم 03 سبتمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4676 - 79

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " اوركو 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " اوركو 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار تيخيامني ".

مساحته : 00 آ 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : بوكرين محمد؛

جنوبا : ورثة ماخوخ محمد؛  

غربا : ورثة ماخوخ محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 : يوم 03 سبتمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4677 - 79

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020.

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

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

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " اوركو 2 ".
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نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار تيخيامني ".

مساحته : 03 آ 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : لزلول أحمد؛

شرقا : ورثة ماخوخ محمد؛

جنوبا : الشعيبي احمد؛  

غربا : خلوق حجي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 04 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4678 - 79

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة ايت بوسعيد ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مقبرة ايت بوسعيد ".

نوعـه : أرض بها مقبرة.

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

املدعو " دوار تيخامني ".

مساحته : 40 آ 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مربوح احلسني اوعلي؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الشعبة؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 04 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4679 - 79

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 04 آ 15 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مهاوي محمد ومولود؛

شرقا : سالك أحمد؛

جنوبا : مهاوي بلقاسم وحلسن؛  

غربا : مهاوي بلقاسم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 : يوم 07 سبتمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4680 - 79

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

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

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 06 آ 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سالك شهيد؛

شرقا : مهاوي حلسن؛

جنوبا : مهاوي عبد اهلل؛  

غربا : مهاوي علي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 : يوم 07 سبتمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4681 - 79

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الكناندة 9 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الكناندة 9 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 02 آ 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مهاوي حلسن واألحباس؛

شرقا : مهاوي حلسن؛

جنوبا : األحباس؛  

غربا : مهاوي محمد وعلي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 : يوم 07 سبتمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4682 - 79

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الكناندة 12 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الكناندة 12 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 05 آ 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : األحباس؛

شرقا : سالك محمد؛

جنوبا : الشعبة؛  

غربا : ولعيز محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 08 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4683 - 79

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الكناندة 13 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الكناندة 13 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 01 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امهاوي علي؛

شرقا : امهاوي علي؛

جنوبا : الطريق وسالك محمد؛  

غربا : امهاوي مولود.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 08 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4684 - 79

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الكناندة 14 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الكناندة 14 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار الكناندة ".

مساحته : 00 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سالك محمد؛

شرقا : ولعيز محمد؛

جنوبا : ولعيز محمد؛  

غربا : سالك يوسف ومهاوي علي.
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احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 08 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4685 - 79

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تبحيرت ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " تبحيرت ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار تيخيامني ".

مساحته : 00 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بلغار محمد؛

شرقا : الساقية ومهاوي بلقاسم؛

جنوبا : مهاوي عبد اهلل وحلسن؛  

غربا : الساقية.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 08 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 4686 - 79

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تابحيرت اوزمور ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " تابحيرت اوزمور ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار تيخيامني ".

مساحته : 02 آ 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشعبة، حجي محمد اوزروال؛

شرقا : عبد السالم فوراغ؛

جنوبا : فورة محمد؛  

غربا : ورثة ايت العادل والساقية.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 09 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4687 - 79

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تابحيرت اوزمور 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " تابحيرت اوزمور 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار تيخيامني ".

مساحته : 00 آ 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ماخوخ محمد؛

شرقا : ورثة بوتالوت أحمد؛

جنوبا : أحمد وبلحاج؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 09 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4688 - 79

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تابحيرت اوزمور 4 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " تابحيرت اوزمور 4 ".

نوعـه : أرض فالحية.

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

املدعو " دوار تيخيامني".

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ماخوخ ابراهيم؛

جنوبا : الساقية وجبار أحمد؛  

غربا : أحمد وبلحاج.
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احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

 2020 09 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

    ادريس املصلح

محافظة تيفلت

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "التوميات" موضوع 

مطلب التحفيظ رقم 6408 - 16 الذي نشر االعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 451 بتاريخ 22 - 08 - 2007.

مسطرة  فان   2020  -  06  -  18 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " التوميات " الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني 

اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار أوالد غامن موضوع مطلب التحفيظ رقم 

6408 - 16 ستتابع من االن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ 

التهامي ازبط بن محمد وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري 

01 هـ 83 آر 63 س وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا 

ملطلب التحفيظ وكذا : 

رقم 57  العقار  1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 33 ص 36 كناش 

بتاريخ 17 - 03 - 2020 توثيق تيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     

محافظة سوق السبت أوالد النمة 

مطلب رقم 2105 - 82

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 . 

طالب التحفيظ : الشرقاوي رامزي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زهرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زهرة "

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي به مرآب .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو "أوالد امراح أوالد اعمر" .

مساحته : 01 آر 49 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة رامزي رضوان ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 34212/10 ؛

جنوبا : املصطفى رامزي بن محمد ؛ 

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ 15 سبتمبر 2000؛

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 29 اكتوبر 2010؛

- رسم قسمة عدلي بتاريخ 16 ماي 2019؛

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي بتاريخ 11 سبتمبر 2015؛

- شهادة إدارية بتاريخ 05 سبتمبر 2019؛

أغسطس   17 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 2106 - 82

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 . 

طالب التحفيظ : املصطفى رامزي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " صباح "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صباح "

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي به مرآب .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو "أوالد امراح" 

مساحته : 01 آر 49 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رامزي الشرقاوي بن محمد ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 34212/10 ؛

جنوبا : رامزي عبد الغاني بن محمد ؛ 

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ 15 سبتمبر 2000؛

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 29 اكتوبر 2010؛

- رسم قسمة عدلي بتاريخ 16 ماي 2019؛
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- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي بتاريخ 11 سبتمبر 2015؛

- شهادة إدارية بتاريخ 05 سبتمبر 2019؛

أغسطس   17 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 2107 - 82

تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020 . 

طالب التحفيظ : عبد الصماد مالوي بن حمادي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوسريج "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوسريج "

نوعه : أرض فالحية.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة اوالد زمام احملل املدعو "مزارع أوالد امراح " .

مساحته : 01 هكتار 01 آر 61 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : العربي بن اخلدير ؛ 

شرقا : ورثة أحمد بن املعطي؛ احلاج بوزكري زفوو؛

جنوبا : ورثة مالوي عبد اهلل ؛ 

غربا : املعطي بن حلروش.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 12 نوفمبر 2008؛ 

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 12 نوفمبر 2008؛

- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء في 18 ماي 2007

- رسم شراء عدلي بتاريخ 24 أبريل 1970؛

- شهادة إدارية بتاريخ 16 يونيو 2020؛

أغسطس   24 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 2108 - 82

تاريخ اإليداع : 23 يونيو 2020 . 

طالبي التحفيظ : 

1 - املعطي ادان بن البودالي بنسبة 190-47؛

2 - الكبير ادان بن عمر بنسبة 190-47؛

3 - بوزكري هيدان بن الكبير بنسبة 190-48؛

4 - بوعزة ادان بن احمد بنسبة 48-190.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "هيدانية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "هيدانية "

نوعه : أرض عارية.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة اوالد زمام احملل املدعو " أوالد زمام أوالد رحو " .

مساحته : 01 آر 90 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عطاوي احمد ؛ 

شرقا : ممر؛

جنوبا : زنقة ؛ 

غربا : ورثة عطاوي غامن.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي بتاريخ 03 أغسطس 2017؛ 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 02 سبتمبر 2019؛

- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 12 مارس 2020؛ 

- شهادة إدارية بتاريخ 18 فبراير 2020؛

- شهادة إدارية بتاريخ 08 ماي 2017؛

أغسطس   24 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة 11 : 30 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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إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1100، 

املؤرخة في 29 /01 /2020.

احملافظ على االمالك العقارية بالناظور

     البشير دحوتي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 38684 - 14

اسم امللك: مقبرة قصر ايت بامعطي.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة تنجداد، جماعة فركلة السفلى، احملل 

املدعو: قصر ايت بامعطي.

وقع حتديده في: 28 سبتمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 28 س.

نوعه: ارض بها مقبرة؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة ليتيم وسيدي عبد الرحمان؛

شرقا: مسجد ايت بامعطي؛

جنوبا: طري معبدة؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 38685 - 14

اسم امللك: مقبرة ايت بن عمر.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة تنجداد، جماعة فركلة السفلى، احملل 

املدعو: قصر ايت بن عمر.

وقع حتديده في: 28 سبتمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 43 آر 53 س.

نوعه: ارض بها مقبرة؛

اجملاورون: 

شماال: طريق غير معبدة؛

شرقا: طريق معبدة و ورثة ايت عمي علي؛

جنوبا: طريق غير معبدة؛

غربا: ورثة ايت عمي علي؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

 

مطلب رقم 39087 - 14

اسم امللك: املربوح.

املدعو:  احملل  تنجداد، جماعة مالعب،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

مزرعة مالعب.

محافظة وجدة

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيد بناصر غازي ومن معه املالكني املقيدين، طلبوا أن 
يسلم لهم نظير جديد للرسم العقاري عدد O - 9343 للملك املدعو 
2" الكائن بوجدة، وذلك على إثر ضياع النظير الذي كان  "دار سعيد 

قد سلم سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان      

محافظة الناظور

إعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 40896 - 11
يتعلق بامللك املسمى: " ملو 1 "، 

الواقع بإقليم الناظور، جماعة العروي.
طالب التحفيظ السيد: محمد ملو بن عالل ومن معه.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1100، 
املؤرخة في 29 /01 /2020.

مطلب رقم 40897 - 11
امللك املسمى: " ملو 2 "، 

الواقع بإقليم الناظور، جماعة العروي.
طالب التحفيظ السيد: محمد ملو بن عالل ومن معه.
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وقع حتديده في: 13 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 14 هـ 24 آر 18 س.

نوعه: ارض فالحية مكونة من قطعتني بها اشجار النخيل والزيتون 

اربع آبار وصهريج واصطبل؛

اجملاورون: 

شماال: شعبة؛

شرقا: ايت درويش؛

جنوبا: طريق عمومية غير معبدة؛

غربا: ايت سكور حلو 

القطعة الثانية: 

شماال: طريق عمومية غير معبدة 

شرقا: اوحا حلسن 

جنوبا: طالب التحفيظ 

غربا: ايت سكور حلو؛

طالب التحفيظ السيد : احلو املربوح بن حمو بن محمد.

    احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

                               حلسن ايت العرج

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 8630 - 16 

اسم امللك : " خلوق ". 

موقعه : مدينة اخلميسات حي النجاح.

وقع حتديده في : 17/09/1996.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 60 س.

نوعه : ارض بها بنايةذات طابق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 38303/16 ، لكباش مينة.

شرقا : لكباش مينة ، حجاج عالل.

جنوبا : حجاج عالل ، اولعالية .

غربا : اوالعالية ، ممر.

طالب التحفيظ : خلوق حمادي بن خلوق.

مطلب رقم 14778 - 16 

اسم امللك : " بوجلوامع ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار ايت عثمان. 

وقع حتديده في : 17/02/2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 هـ 69 آ 40 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر ،ـ الرسم العقاري 41182/16.

شرقا : التهامي بن علي ، الطريق.

جنوبا : بلحاج عاشور بن عبد السالم.

غربا : ورثة فالقي ، طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ : بلحاج احمد بن احملجوب.

مطلب رقم 14918 - 16 

اسم امللك : " املونعال ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار ايت حمو بوملان. 

وقع حتديده في : 24/08/2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 73 آ 40 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بنواحي عائشة.

شرقا : بنواحي عالل ، ممر.

جنوبا : ممر ، مطلب 7163/16.

غربا : ورثة الهاشمي بن حمادي ، بنواحي عائشة.

طالب التحفيظ : بنواحي فاطمة بنت بوعزة.

مطلب رقم 17323 - 16 

اسم امللك : " فدان الرمل ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت ازباير ايت اسليمان.

وقع حتديده في : 07/08/2003.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 هـ 90 آ 10 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 4830/16.

شرقا :الطريق ، الرسم العقاري 26098/16.

جنوبا : ورثة ادريس بن التهامي.

غربا : ورثة احمد بن الغازي.

طالب التحفيظ : اورحو حلسن بن بوعزة.

مطلب رقم 20515 - 16 

اسم امللك : " الدار". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت عزوز اوعلي. 

وقع حتديده في : 13/09/2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08هـ 69 آ 04 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى مساحتها 05 هـ 90 آ 57 س.

شماال : غير معروف

شرقا : الغازي بن كادين.
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جنوبا : الطريق.

غربا : ميناوي محمد بن احمد ، مطلب 20644/16 ، ورثة عبد اهلل بن 

مولود، اوعشي عبد اهلل بن اجلياللي.

القطعة الثانية مساحتها 95 آ 78 س.

شماال : ورثة اوعشي قدور بن اجلياللي.

شرقا : الطريق.

جنوبا : ورثة اوعشي عبد اهلل مولود.3

غربا : العربي كادين.

القطعة الثالثة مساحتها 35 آ 88 س.

شماال : مطلب 1421/16.

شرقا : ورثة اوعشي عبد اهلل.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة اوعشي قدور بن مولود.

القطعة الرابعة مساحتها 01 هـ 46 آ 81 س.

شماال : ورثة بلغازي صالح

شرقا : اوعشي هموشة ، ورثة اوعشي قدور ، ورثة اوعشي عبد اهلل.

جنوبا : ورثة اوعشي قدور.

غربا : اوعشي رشيدة ، اوعشي محمد.

طالب التحفيظ : ايشي عبد اهلل بن اجلياللي ومن معه.

مطلب رقم 23014 - 16 

اسم امللك : " بالد اجلياللي عبد اهلل ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت عال.

وقع حتديده في : 19/06/2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 هـ 03 آ 30 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي ، مطلب 23151/16.

شرقا : مطلب 23151/16.

جنوبا : ورثة محاشت العربي ، السالوي خميس .

غربا : مطلب 23684/16 ، الطريق.

طالب التحفيظ : بوزعبول زهرة بنت امحمد ومن معا.

مطلب رقم 29877 - 16 

اسم امللك : " سيدي بونوار اجلبلي ". 

: دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت قسو ايت  موقعه 

بنعيسى.

وقع حتديده في : 14/12/2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 48 آ 00 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الرسم العقاري 35600/16.

جنوبا : الرسم العقاري 35413/16.

غربا : ورثة العواد احلسني.

طالب التحفيظ : زبيدة بوعسرية بنت احمد ومن معها.

مطلب رقم 32384 - 16 

اسم امللك : " فدان التويزة ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة بوقشمير املركز.

وقع حتديده في : 22/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 86 آ 00 س.

نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن مدرسة ومسكن ومستوصف.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ، جماعة بوقشمير.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الرسم العقاري 44169/16.

غربا : لعرمي احلجسني ، الطريق .

طالب التحفيظ : اجلماعة القروية بوقشمير.

مطلب رقم 32392 - 16 

اسم امللك : " احمام ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار كايت امحمد ايت ايت بوزيت.

وقع حتديده في : 18/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 57 آ 20 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بناصر الروكي.

شرقا : مطلب 20870/16 ، ورثة منغالزي عبد القادر.

جنوبا : الرسمني العقاريني 55577/16 ، 35787/16.

غربا : حمادي القرشي.

طالب التحفيظ : فاحت بوكرين بن محمد.

مطلب رقم 36820 - 16 

اسم امللك : " فدان تكلمامني ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت حسني اوعلي 

ايت موسى.

وقع حتديده في : 23/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 هـ 39 آ 20 س.

نوعه : ارض فالحية.



2891 عدد 1122 - 09 ذوالقعدة 1441 )فاحت يوليو 2020(

اجملاورون : 

شماال : الواد ، الرقواني ادريس.

شرقا : ورثة الطاهري احلاج امحمد.

جنوبا : الطريق.

غربا : مطلبي 15949/16 ، 36473/16.

طالب التحفيظ : حميد بقزا بن ادريس.

مطلب رقم 36838 - 16 

اسم امللك : " فدان الرمل ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار ايت دحمان.

وقع حتديده في : 29/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 62 آ 50 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بلحاج احلسني.

شرقا : الطريق ، بلحاج احلسني.

جنوبا : الرسم العقاري 38731/16 ، بلحاج احمد بن قسو.

غربا : مطلب 28243/16 ، بلحاج احلسني .

طالب التحفيظ : عالي صالي بن محمد.

مطلب رقم 36846 - 16 

اسم امللك : " مدرسة اكوزن ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار كوزن سرغينة.

وقع حتديده في : 04/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 24 آ 02 س.

نوعه : مدرسة اكوزن.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق ، ايت طويه.

جنوبا : ايت طويه.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 36872 - 16 

اسم امللك : " فدان حتمريت ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت بوهو.

وقع حتديده في : 22/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 68 آ 15 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 16987/16.

شرقا : الطريق.

جنوبا : العوامي التهامي.

غربا : ورثة اجلياللي كركا.

طالب التحفيظ : احلسان املقدم بن عبد القادر.

مطلب رقم 36959 - 16 

اسم امللك : " مدرسة ايت علي ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة املعازيز دوار عياش ايت حنو اوعدي.

وقع حتديده في : 22/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17 آ 42 س.

نوعه : مؤسسة تعليمية.

اجملاورون : 

شماال : اعرور احلاج.

شرقا : عرور احلاج.

جنوبا : احلموش محمد.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص".

مطلب رقم 36972 - 16 

اسم امللك : " فدان برجلني ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوا ايت بوهو برجلني.

وقع حتديده في : 26/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 23 آ 00 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احبشان محمد ، طالب التحفيظ ، الشعبة.

شرقا : الواد.

جنوبا : مطلب 20367/ر.

غربا : الطريق ، احبشان محمد.

طالب التحفيظ : بنعيسى احبشان بن حمادي.

مطلب رقم 36995 - 16 

اسم امللك : " فدان اقدوش ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت بوهو الزكارير.

وقع حتديده في : 29/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 هـ 33 آ 10 س.

نوعه : ارض فالحية.
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اجملاورون : 

شماال : الكاموس العربي ، طالب التحفيظ.

شرقا : طالب التحفيظ ، الكاموس بنعيسى.

جنوبا : الكاموس احلسني.

غربا : قسيوي اسماعيل ، مطلب 29873/16 .

طالب التحفيظ : محمد الكاموس بن بوعزة.

مطلب رقم 37009 - 16 

اسم امللك : " فدان بوخاللة ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت يادين ايت تاشفني .

وقع حتديده في : 10/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99 آ 69 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حمادي بن موسى، الطريق.

شرقا : موحى بوسنيحة.

جنوبا : ادريس بن عبد اهلل.

غربا : قناة املاء.

طالب التحفيظ : محمد بربوش بن عالل.

مطلب رقم 37019 - 16 

اسم امللك : " مدرسة ايت شعو ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة املعازيز دوار ايت شعو.

وقع حتديده في : 24/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 23 آ 91 س.

نوعه : مدرسة ايت شعو.

اجملاورون : 

شماال : املقبرة ، مطلب 37650/16.

شرقا : مطلب 37652/16.

جنوبا : ورثة امبارك محة .

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 37024 - 16 

اسم امللك : " فدان بويغويان ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت يشي.

وقع حتديده في : 19/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 78 آ 60 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : نور الدين الهاكور ، الرسم العقاري 23297/16.

شرقا : نور الدين الهاكور ، الطريق.

جنوبا : مطلب 29526/16 ، الطريق.

غربا : مطلب 29526/16 ، الرسم العقاري 23297/16.

طالب التحفيظ : رضوان الهكور بن العربي.

مطلب رقم 37031 - 16 

اسم امللك : " فدان بويفغراون ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت بابود .

وقع حتديده في : 10/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 هـ 02 آ 40 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : الطريق.

جنوبا : احمد ابنهي.

غربا : ورثة الشيخ موالي احفيظ.

طالب التحفيظ : بوعزة بنيحيى بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 38201 - 16 

اسم امللك : " فدان الرمل ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.

وقع حتديده في : 19/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آ 48 س.

نوعه : مدرسة ايت شعو.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : اقبوش عبد الرحمان.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : ماجدة اقبوش بنت عبد السالم ومن معها.

مطلب رقم 38204 - 16 

اسم امللك : " جمال ". 

موقعه : مدينة اخلميسات جماعة املعازيز دوار ايت ازباير ايت بوشليفن.

وقع حتديده في : 15/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 66 س.

نوعه : ارض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : عمار حدو.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : نتلي محمد.

غربا : حلسن ايدير.

طالب التحفيظ : تغزاوي جمال بن حمي.

مطلب رقم 38237 - 16 

اسم امللك : " فدان انزاعن ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بنحميدان.

وقع حتديده في : 12/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 45 آ 21 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : غير معروف.

شرقا : عسيسو سليمان.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة حتى اوعشي.

طالب التحفيظ : مليكة عسيسو بنت حتى.

مطلب رقم 38239 - 16 

اسم امللك : " سيدي احليرش ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت قسو.

وقع حتديده في : 18/09/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 05 آ 20 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اودريس بوعزة.

شرقا : ورثة اوراس محمد.

جنوبا : ورثة اوراس محمد.

غربا : مطلب 12461/16 ، الطريق.

طالب التحفيظ : بونا لكبير بن ادريس.

مطلب رقم 38251 - 16 

اسم امللك : " بوعزة اومحمد ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار ايت حمو بوملان ايت 

اعمر اوعلي.

وقع حتديده في : 01/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 84 آ 81 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوعزة.

شرقا : مطلب 3651/16.

جنوبا : مطلب 3651/16.

غربا : الرسم العقاري 66116/16.

طالب التحفيظ : حضري حمادي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 38286 - 16 

اسم امللك : " تشوت القايد ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة املعازيز دوار ايت بوشليفن.

وقع حتديده في : 20/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 19 آ 40 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ، الرسم العقاري 23612/16 ، طالب التحفيظ.

شرقا : طالب التحفيظ ، ورثة الفرجي امبارك .

جنوبا : الرسم العقاري 19951/16 ، اوفريد طامو.

غربا : اوفريد طامو .

طالب التحفيظ : حدو حرشي بن احلسني.

مطلب رقم 38338 - 16 

اسم امللك : " فدان اقبروين ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوا ايت ايزي.

وقع حتديده في : 27/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 26 آ 72 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الرسم العقاري 60259/16.

جنوبا : مطلب 30478/16.

الرسم  28075/ر،   ،  30479/16  ،  30483/16 التحفيظ  مطالب   : غربا 

العقاري 68232/16.

طالب التحفيظ : خديجة مزيان بنت عبد السالم ومن معها.

مطلب رقم 38339 - 16 

اسم امللك : " ملك بنطاهر ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يدين املركز.

وقع حتديده في : 30/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي.
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اجملاورون : 

شماال : حمادي بربوش.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : اوحمو عبد اخلالق.

غربا : ادريس عرضوز.

طالب التحفيظ : عائشة بنطاهر بنت بنعيسى.

مطلب رقم 38344 - 16 

اسم امللك : " الشطيبة". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت خالد ايت احماد. 

وقع حتديده في : 20/01/2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08هـ 61 آ 30 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ، الرسم العقاري 60609/16.

شرقا : الرسم العقاري 60609/16.

جنوبا : الرسمني العقاريني 66116/16 ، 59159/ر.

غربا : ورثة ايت بوحميدات بوشعيب.

طالب التحفيظ : سيدي يوسف العالوي بن محمد.

مطلب رقم 38351 - 16 

اسم امللك : " فدان احلرش ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت اسليمان.

وقع حتديده في : 29/01/2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 63 آ 01 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ، الرسم العقاري 15919/16.

شرقا : الرسم العقاري 15919/16 ، مطلب 5377/16.

جنوبا : مطلب 5377/16 ، اورحو حلسن.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : بنعاشير زهرة بنت عالل ومن معها.

اعالنني جديدين عن انتهاء التحيد

مطلب رقم 2858 - 16

امللك املسمى : " بواترتر ".

الكائن بدائرة واملاس ايت عال ايت سعيد.

طالب التحفيظ : اوعيسى بلعزيز بن عمر ومن معه.

وقع حتديده في : 18/10/1989.

 437 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الدي  االعالن  يبطل  االعالن  هذا  إن 

مؤرخة في 16/05/2005.

مطلب رقم 21873 - ر

امللك املسمى : " ميستر ".

الكائن بدائرة واملاس جماعة واملاس قبيلة ايت عمرو فرقة ايت عال دوار 

ايت بوهو .

طالب التحفيظ : فصالي فاظمة بنت ميمون ومن معها.

وقع حتديده في : 08/11/1950.

إن هذا االعالن يبطل االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 2087 

مؤرخة في 24/10/1952.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

عزالدين شاكر     

محافظة خريبكة
 

مطلب رقم 7039 - 18 

إسم امللك : " تولتاست" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار آيت ملفضل.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الكالبتوس. 

مساحته : 1هـ 97آر 85س.

اجملاورون : 

القطعة األولى :

شماال : الطريق؛

جنوبا : امللك اجلماعي ألوالد فنان؛

شرقا : امللك اجلماعي ألوالد فنان؛

غربا :مطلب التحفيظ 34659/18.

القطعة الثانية : 

شماال : امللك اجلماعي ألوالد فنان؛

جنوبا : امللك اجلماعي ألوالد فنان؛

شرقا : امللك اجلماعي ألوالد فنان؛

غربا :الطريق.

طالب التحفيظ :اجلماعة القروية الوالد فنان ، ممثلة في شخص رئيسها. 

مطلب رقم 20264 - 18 

إسم امللك : " جتزئة الدولة 2 " .

موقعه : مدينة أبي اجلعد احلي االداري .

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 01آر 59س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛



2895 عدد 1122 - 09 ذوالقعدة 1441 )فاحت يوليو 2020(

جنوبا : ممر عمومي؛

شرقا : الطريق؛

غربا :الرسم العقاري 1623/ت.

نيابة عن مدير  الدولة بخريبكة  أمالك  دائرة  :رئيس  التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة. 

 

مطلب رقم 38798 - 18 

إسم امللك : " احلمري " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بني يخلف دوار الفقراء.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مثمرة واربع آبار وسكن من سفلي. 

مساحته : 5هـ 08آر 83س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 79827/س، الطريق؛

جنوبا : ورثة الفيدادي صالح؛

شرقا : الرسم العقاري 79827/س؛

غربا : مطلب التحفيظ 6919/18، ورثة مينة بنت الدحمان.

طالب التحفيظ :محمد لكرام بن اجلياللي. 

مطلب رقم 39070 - 18 

إسم امللك : " بالد بلكشاشر" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد مسعود.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 2هـ 46آر 81س.

اجملاورون : 

 ،36954/18  ،46872/18 العقارية  الرسوم  أحمد،  قاسم   : شماال 

59547/18؛

جنوبا : خزرج نعيمة؛

شرقا : مطلب التحفيظ 1404/18، الرسم العقاري 46872/18 ؛

غربا : الرسم العقاري 59547/18

طالب التحفيظ :كرمي تومة بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52741 - 18 

إسم امللك : " در محمد بلحامرة " .

موقعه :مدينة وادي زم زنقة داندون .

نوعه : دار للسكن من سفلي وطابقني علويني. 

مساحته : 01آر.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : ورثة بلحامرة بوعزة .

طالب التحفيظ :محمد بلحامرة بن بوعزة. 

 مطلب رقم 52750 - 18 

إسم امللك : " الرمل" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي دوار لبعاعزة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 66آر 59س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة منكاد امللودي؛

جنوبا : الرسمني العقاريني 81289/18، 97726/18، سهيم محمد؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

غربا : ورثة منكاد امللودي.

طالب التحفيظ :عبد السالم منكاد بن محمد. 

 

مطلب رقم 52753 - 18 

إسم امللك : " مرس امنينة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد عالل.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 32آر 72س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 38392/18؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : خميس املعطي؛

غربا : مطلب التحفيظ 52759/18.

طالب التحفيظ :زهرة خميس بنت امحمد. 

 

مطلب رقم 52756 - 18 

إسم امللك : " ملك فاطمة " .

موقعه :مدينة أبي اجلعد درب لفريديات.

نوعه : دار للسكنى بها سفلي ومرافق بالسطح. 

مساحته : 01آر.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الدريوش محمد؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الهاشمي علي؛

غربا :ورثة احلرشي حمادي.

طالب التحفيظ : فاطمة السعيدي بنت العياشي. 

مطلب رقم 52759 - 18 

إسم امللك : " امنينة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد عالل.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 11آر 78س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 38392/18؛

جنوبا : الطريق؛
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شرقا : مطلب التحفيظ52753/18؛

غربا : ورثة راقي بوعزة ، ورثة خميس احلاج محمد.

طالب التحفيظ :فجا زهرى بنت أحمد ومن معها. 

مطلب رقم 52768 - 18 

إسم امللك : " لعلولي" .

موقعه :مدينة وادي زم مصلى القدمية.

نوعه : دار للسكنى بها سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح. 

مساحته : 98س.

اجملاورون : 

شماال : ملعيزي محمد؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : حدة املصطفى، الرسم العقاري 40817/18؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ :لعلولي عبد العزيز بن قدور. 

 

مطلب رقم 52786 - 18 

إسم امللك : ملك مرسني" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار أوالد بوعزة بن قاسم.

نوعه : أرض فالحية بها خزان ماء وبئر. 

مساحته : 1هـ 13آر 89س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : وشام أحمد؛

شرقا : ورثة كروش صالح؛

غربا : ورثة مكبور صالح ، الطريق.

طالب التحفيظ :محمد مرسيني بن محمد. 

 

مطلب رقم 52805 - 18 

إسم امللك : " الكعدة " .

موقعه :مدينة حطان دوار شرفاء.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 55آر 24س.

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ 38205/18، 38207/18؛

جنوبا : امللعب البلدي؛

شرقا : ورثة الليمي امليلودي، الرسم العقاري 51252/18؛

غربا : مطالب التحفيظ 22034/18، 38695/18، 37680/18.

طالب التحفيظ :كلوادي عبد الرحمان بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52816 - 18 

إسم امللك : " املكيمل " .

موقعه : مدينة حطان احلي احلسني.

نوعه : أرض عارية 

مساحته : 10آر07س.

اجملاورون : 

شماال : عربان عبد الكرمي، الرسم العقاري 50817/18؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 52763/18؛

شرقا : الرسمني العقاريني 51031/18، 43891/18؛

غربا : ورثة احلاج الضاوي.

طالب التحفيظ :محمد بغدي بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52836 - 18 

إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الغازي.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 17آر 06س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 32295/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 42775/18، ورثة العرشي العربي؛ 

شرقا : الرسم العقاري 60853/18؛

غربا : الرسم العقاري 32295/18.

طالب التحفيظ :السعدية مثمر بنت علي. 

 

مطلب رقم 16486 - 18 

إسم امللك : " ارمل " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار الوارثيني.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 03هـ 84آر 46س.

اجملاورون : 

شماال : احلاج محمد بن محمد بن صالح؛

جنوبا : نوراني امحمد، نوراني احلاج املعطي، سلوم محمد؛

شرقا : الرسم العقاري 2161/د ، ولد مريشة؛

غربا : نوراني احلاج املعطي.

طالب التحفيظ :عبد الكرمي لياسني بن صالح ومن معه. 

مطلب رقم 17768 - 18 

إسم امللك : " حفرة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار الكفاف احلرار.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 65آر 76س.

اجملاورون : 

شماال : الكركاطي عبد القادر بن الغزواني؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 14591/18؛

شرقا : الطريق؛

غربا : ورثة صالح بن احلاج أحمد، عمرغدفان.

طالب التحفيظ : الكركاطي املولود ي بن املولودي. 
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مطلب رقم 21756 - 18 
إسم امللك : " خالوطة " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد رحو.
نوعه : أرض فالحية بها بناء مهدم. 

مساحته : 1هـ 25آر.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 4308/ت ، ورثة بنعشور علي؛
جنوبا : الرسم العقاري 78591/س؛

شرقا : ورثة بن عاشور بوعبيد؛
غربا : الرسم العقاري 78591/س.

طالب التحفيظ :صالح بوزورة بن خليفة. 

مطلب رقم 22503 - 18 
إسم امللك : " دار عتيقة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد مسعود.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 90س.
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 11538/18؛

شرقا : العيدي أحمد، مطلب التحفيظ 11538/18؛
غربا : العيدي أحمد، مطلب التحفيظ 11538/18.

طالب التحفيظ : صالح رهيفي بن الشرقي. 

مطلب رقم 38728 - 18 
إسم امللك : " املرس" .

موقعه :مدينة خريبكة دوار قدور بلحاج.
نوعه :دار للسكنى بها سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح. 

مساحته : 70س.
اجملاورون : 

شماال : مهرو محمد؛
جنوبا : الزنقة؛

شرقا : البقعة رقم 39؛
غربا :العرشي عبد اهلل.

طالب التحفيظ : الصاحلة الدير بنت عبد القاد ومن معها. 

مطلب رقم 39089 - 18 
إسم امللك : " ملك احلاجة 3 " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار أوالد حداد.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 20آر 34س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 50881/18 ، الطريق؛
جنوبا : الرسم العقاري 18156/س؛

شرقا : ورثة العماري احلاج بنداود؛
غربا : عتراوي الشكدالي.

طالب التحفيظ : فاطنة مطهر بنت محمد. 

مطلب رقم 39090 - 18 
إسم امللك : " ملك احلاجة 2 " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار أوالد حداد.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 20آر 57س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة العماري احلاج بن داود ، الرسم العقاري 40984/18؛
جنوبا : طالب التحفيظ؛
شرقا : عتراوي بلكاسم؛

غربا : الرسم العقاري 55182/18.
طالب التحفيظ :فاطنة مطهر بنت محمد. 

مطلب رقم 39103 - 18 
إسم امللك : " احلمرية بياض" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار أوالد حداد.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 21آر 80س.
اجملاورون : 

القطعة األولى :
شماال : الطريق؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : احلرشاوي عزوز؛
غربا : ورثة العدراوي عزوز.

القطعة الثانية : 
شماال : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري 37127/18، شعبات؛
شرقا : ورثة لقشيني العماري؛

غربا :ورثة العدراوي عزوز.
طالب التحفيظ :الهردة محمد بن رحال. 

 
مطلب رقم 39149 - 18 

إسم امللك : " الضاية " .
موقعه :دائرة وادي زم ، جماعة أوالد فنان دوار آيت ملفضل.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وطابق علوي واسطبل وبئر 
وأشجار مثمرة. 

مساحته : 2هـ 17آر03س.
اجملاورون : 

شماال : احلاج محمد حجراوي، مطلب التحفيظ 4107/18؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : مطلبي التحفيظ 4107/18، 33357/18، ورثة العاتية، مدراني، 
الرسم العقاري 38824/18؛

غربا : احلاج محمد حجراوي.
طالب التحفيظ : محمد العروي بن بوعزة. 

مطلب رقم 39178 - 18 
إسم امللك : " احلرش" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار ملشاهرة.
نوعه : أرض فالحية. 
مساحته : 8آر 12س.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج احلفيان؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : بخاخ امحمد؛

غربا : مطلب التحفيظ 39176/18، بخاخ محمد.

طالب التحفيظ :بخاخ املولودي بن حجاج. 

مطلب رقم 39202 - 18 

إسم امللك : " نعمة اخلير" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي مركز.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 70آر 86س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مزاري املولودي، ورثة الشريفي محمد بن بوعزة؛

جنوبا : ورثة شهاب حمو بن احلاج؛

 ،41147/18 العقارية  الرسوم   ، احلاج  بن  حمو  شهاب  ورثة   : شرقا 

41126/18، 60801/18،مطلب التحفيظ 5730/18؛

مطلبي   ،63601/18 العقاري  الرسم  الغزواني،  البريشي  ورثة   : غربا 

التحفيظ 4896/18، 4899/18.

طالب التحفيظ :محمد علي غربال بن العربي. 

مطلب رقم 39221 - 18 

إسم امللك : " الرجيمات " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بولنوار دوار املساعدة أوالد ابراهيم.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 2هـ 65آر 31س.

اجملاورون : 

شماال : حيدر املعطي بن امحمد، ورثة الكوبي امحمد بن العربي، الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري 21437/18؛

شرقا : املولودي بن احلاج املولودي الباعوز؛

غربا : ورثة الكوبي امحمد بن العربي.

طالب التحفيظ :محمد حيدر بن محمد. 

مطلب رقم 39242 - 18 

إسم امللك : " طاحونة ملراحي" .

موقعه :دائرة وادي زم ، جماعة الكناديز سوق الثالثاء.

نوعه : أرض عارية بها طاحونة . 

مساحته : 01آر 28س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة فاطنة القرشية؛

شرقا : الرسم العقاري 56223/18؛

غربا :الزنقة.

طالب التحفيظ :أحمد ملراحي بن صالح. 

مطلب رقم 39269 - 18 
إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار التوانسة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1هـ 05آر 37س.
اجملاورون : 

شماال : الفايض بلكاسم بن العربي، شطاط بلكاسم بن حادة ؛
العسلي  قدور،  بن  أحمد  الفايض  قدور،  بن  املولودي  الفايض   : جنوبا 

بلكاسم؛
شرقا : مخطاطف محمد بن بلكاسم؛

غربا : ورثة خراز عالل، ورثة احلاج الشرقي بن امحمد.
طالب التحفيظ :خدوج محري بنت عالل ومن معها. 

مطلب رقم 52673 - 18 
إسم امللك : " حراش" .

موقعه :دائرة وادي زم، جماعة بني سمير دوار أوالد حداد.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 21آر 08س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة الصاحلي صالح، مطلب التحفيظ 39113/18؛
جنوبا : الرسم العقاري2047/ت؛

شرقا : الرسم العقاري 74208/18؛
غربا : مطلب التحفيظ 29615/18.

طالب التحفيظ :عبد االله عمراوي بن الشكدالي. 

مطلب رقم 52695 - 18 
إسم امللك : " حوض الكبير امحمد" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احلاج.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1هـ 29آر 36س.
اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني 11379/18، 18576/س؛
جنوبا : الرسمني العقاريني 43944/18، 30246/18توفيق محمد؛

38142/18، ورثة  7450/18، مطلب التحفيظ  : الرسم العقاري  شرقا 
توفيق احلاج امليلودي ، الطريق؛

غربا : الرسمني العقاريني 18576/18، 32681/18، 
طالب التحفيظ :توفيق امحمد بن امليلودي. 

مطلب رقم 52709 - 18 
إسم امللك : " سهب بلغراف " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار التوانسة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1هـ 16آر 39س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة مباركة ، والكبيرة؛
جنوبا : ورثة ونسي محمد؛

شرقا : ورثة عبد النباوي؛
غربا :الطريق.

طالب التحفيظ :امليلودي عداوي بن محمد. 
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مطلب رقم 52712 - 18 
إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار أوالد جدرة.
نوعه : أرض فالحية بها بنايات من سفلي وحديقة واسطبلني وبئر. 

مساحته : 43آر 51س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة لكفيفي؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : القوتي صالح؛
غربا :ورثة العناوي.

طالب التحفيظ :البتول قوتي بنت خريبش. 

مطلب رقم 52716 - 18 
إسم امللك : " ملك السباعي " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار املشاهرة.
نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وطابق علوي. 

مساحته : 34آر 70س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق ، اسعد حسن؛
جنوبا : ورثة السكوني السعدية؛

شرقا : اسعد حسن؛
غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : محمد سباعي بن خليفة. 

مطلب رقم 52724 - 18 
إسم امللك : " مكرط شعبة اخملربش" .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة شكران دوار أوالد حسني.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1هـ 03آر 17س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 30082/18؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 30113/18؛

شرقا : مطلبي التحفيظ 30111/18، 30083/18، الطريق؛
غربا :مطلب التحفيظ 30070/18.

طالب التحفيظ :حسن ابريطيط بن محمد. 

مطلب رقم 52725 - 18 
إسم امللك : " مكرط طريق بني شكدال" .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة الشكران دوار أوالد حسني.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الصبار. 

مساحته : 88آر 22س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : مطلبي التحفيظ 30110/18، 30112/18؛

شرقا : مطلب التحفيظ 30124/18؛
غربا : الطريق.

طالب التحفيظ :حسن ابريطيط بن محمد. 

مطلب رقم 52728 - 18 
 إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار املشاهرة أوالد عمار.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز وسكن من سفلي وبئر. 

مساحته : 42آر 21س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة خناني املعطي ، ممر؛
جنوبا : ورثة خناني املعطي بن صالح، خناني احلاج بن محمد؛

شرقا : ورثة خناني املعطي؛
غربا :خناني محمد بن امحمد ، الطريق.

طالب التحفيظ : املولودي العمود بن املولودي. 

مطلب رقم 52738 - 18 
إسم امللك : " الغاشي " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد عيسى دوار لعبادنة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 2هـ 44آر 17س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد القادر نويني، لكبير نويني ، الدردوري أحمد، مقبرة؛
جنوبا : اجلياللي الدردوري بن بوعزة، نويني محمد، املعطي وراقي؛

شرقا : ورثة امال محمد بن عمر، الطريق؛
غربا : املعطي وراقي.

طالب التحفيظ :أحمد خلوطي بن محمد. 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: " دار السما " 
موضوع مطلب التحفيظ رقم 13708 - 18 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسميـة  عدد283 املـؤرخـة 
فـي 02/06/2004. متبوع بخالصة إصالحية ادرجت باجلريدة 

الرسمية عدد 389 بتاريخ 14/06/2006.
اقرأ : 

التي تتابع في اسم: عبد الكرمي لياسني بن صالح.
عوضا عن : 

التي تتابع في اسم: صالح لياسني عبد الكرمي.
والباقي بـدون تغيير.

 
اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: "طالع" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 39093 - 18 الذي أدرجت 
خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1054 

بتاريخ 09 يناير 2019 واالعالن عن انتهاء التحديد 
باجلريدة الرسميـة عدد1100: املـؤرخـة فـي 29 يناير2020.

عوضا عن : 
طالب التحفيظ : صالح حريبة بن العربي.

اقـرأ : 
طالب التحفيظ :محمد حريبة بن صالح.

والبـاقـي بـدون تغيير.
     احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة

        بوسيف عبد الكرمي
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محافظة اسفي

مطلب رقم 103603 - 23 

اسم امللك : اجلنان 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة ملصابيح، دوار اوالد سي فضول

املساحة التي أظهرها التصميم : 80 آر 10 س

نوعـه : أرض فالحية بها سكنى وأشجار

اجملاورون :  

شماال : ورثة عبد السالم ابن عبد القادر 

شرقا : شكير عبد احلي

جنوبا : الطريق

غربا : شكير عبد اللطيف 

طالب التحفيظ : شكير سعد الدين ابن عبد القادر بن عبد السالم

مطلب رقم 103608 - 23 

اسم امللك : البراكة

موقعه : اقليم اليوسفية ، دائرة احمر، جماعة وقيادة السبيعات، دوار السوالم

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هك 65 آر 34 س

نوعـه : أرض فالحية تخترقها شعبة وطريق

اجملاورون :  

شماال : ورثة كبور لعبيدي بن احمد 

شرقا : ورثة اخليفة احلادق

جنوبا : الطريق- والرسم العقاري عدد 4525/م

غربا : ورثة فاطنة احلادق

طالبة التحفيظ : شركة كنوف ماروك

مطلب رقم 103637 - 23 

اسم امللك : جبل الصنديق 

موقعه : اقليم اليوسفية ، دائرة احمر، جماعة وقيادة السبيعات، دوار السوالم

املساحة التي أظهرها التصميم : 82 آر 19 س

نوعـه : أرض فالحية بها مطفية

اجملاورون :  

شماال : عالل لبوفي

شرقا : احلفان امحمد

جنوبا : احلفان ادريس 

غربا : فاطنة بنت احميدة

طالب التحفيظ : شركة كنوف ماروك

مطلب رقم 103734 - 23 

اسم امللك : بالد خلرارزة 

موقعه : اقليم اسفي، اجلماعة احلضرية اجزولة، حي خلرارزة

املساحة التي أظهرها التصميم : 58 س

نوعـه : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : زريدي حميد 

شرقا : ورثة املنصور الفيطح

جنوبا : عبد الهادي الفيطح 

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : الهرموشي احماد ابن محماد بن عمر 

مطلب رقم 103824 - 23 

اسم امللك : احرش العزية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة خط ازكان، دوار حليدات

املساحة التي أظهرها التصميم : 88 آر 69 س

نوعـه : ارض عارية

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 29152 - 23 - وحصار عزوز

شرقا : مصطفى فتحي

جنوبا : املراكشي - ومطلب التحفيظ عدد 37417 - 23

غربا : الطريق

طالبوا التحفيظ : عناب عبد الرحيم ابن احمد بن محماد ومن معه 

مطلب رقم 103831 - 23 

اسم امللك : جنان قارة

موقعه : اقليم اسفي ، دائرة عبدة، جماعة وقيادة بوكدرة، دوار أوالد غامن

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هك 26 آر 72 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 921/م 

ابن  والبشير  سعيد-  ابن  علي  ورثة  و  عالل-  بن  الطاهر  ورثة   : شرقا 

سعيد –واحلسني طريفي

وعبد الرحيم ابن محمد- و عبد اهلل بن عبد الكبير- واحلسني طريفي- 

و عمر بن احمد بن حلسن 

جنوبا : الطريق

غربا : عيسى بن كبور- وعمر بن احمد بن حلسن

طالبوا التحفيظ : رحيمي جنية بنت احمد بن عبد القادر ومن معها 
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مطلب رقم 103835 - 23

اسم امللك : ملك حكوش

موقعه : اقليم اسفي، جماعة جمعة اسحيم، حي الرزازقة

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 03 س

نوعـه : ارض عارية

اجملاورون :  

شماال : الزنقة

شرقا : البشير

والرسم   -  23  -  31588 عدد  التحفيظ  ومطلب  البشير-   : جنوبا 

العقاري عدد 23612 - 23 

غربا : عبد اجلليل عجان 

طالب التحفيظ : حكوش بوجمعة ابن حمو بن ادريس 

مطلب رقم 103846 - 23 

اسم امللك : خربة أوالد بوهادي

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الطياميم، دوار هدي ابن الضو

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 62 آر 64 س

نوعـه : أرض عارية بها سكنى ومخزن 

اجملاورون :  

شماال : عبد اللطيف ابن الضو

شرقا : ورثة ابن الضو

جنوبا : ورثة بن الضو- والرسم العقاري عدد 97150 - 23

غربــا : العتلي سعيد

طالبو التحفيظ : خلصاصي محمد ابن ابراهيم بن محمد ومن معه

مطلب رقم 103862 - 23 

اسم امللك : بالد الرمل

موقعه : اقليم آسفي ، اجلماعة احلضرية سبت اجزولة، املركز

املساحة التي أظهرها التصميم : 41 آر 21 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : الهوبي- مطلب التحفيظ عدد 55653 - 23 -اجلدوري بهيجة

شرقا : الرسم العقاري عدد 44989 - 23

جنوبا : الرسم العقاري عدد 44989 - 23

عدد  التحفيظ  ومطلب   23-  -  94651 عدد  العقاري  الرسم   : غربــا 

23 - 69048

طالب التحفيظ : كرضام أحمد ابن احلاج الطاهر بن احمد 

مطلب رقم 103883 - 23 

اسم امللك : بالد الشرقي

موقعه : اقليم اسفي ، دائرة اكزولة، جماعة وقيادة الغياث، دوار الركاركة

املساحة التي أظهرها التصميم : 53 آر 69 س

نوعـه : أرض عارية بها سكنى 

اجملاورون :  

شماال : مصطفى سكماني 

شرقا : عبد اللطيف الفتيشي

جنوبا : جمال رفيق ومن معه

غربــا : الطريق

طالب التحفيظ : العداروي جمال ابن أحمد بن الدائم ومن معه

مطلب رقم 103892 - 23

اسم امللك : أرض احلرش احلفرة

موقعه : اقليم اليوسفية ، اجلماعة احلضرية الشماعية، دوار أوالد سمان

املساحة التي أظهرها التصميم : 94 آر 36 س

نوعـه : ارض فالحية تعبرها طريق 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 31562/م- فوزية لكدر

شرقا : الطريق – والرسم العقاري عدد 10594/م

جنوبا : ففضاوي عبد العاطي- بن عتي محمد- وففضاوي حلميد

غربا : مطلب التحفيظ عدد 16284 - 23

طالبة التحفيظ : بن التايكة حفيظة بنت هدي بن محمد 

مطلب رقم 104068 - 23 

اسم امللك : جبل 

موقعه : اقليم اليوسفية ، دائرة احمر، جماعة وقيادة السبيعات، دوار السوالم

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هك 71 آر 56 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 103638 - 23

شرقا : ورثة سي احميدة

جنوبا : الطريق – و الرسم العقاري عدد 4525/م- وورثة الطاهر

غربا : عتيقي ابراهيم ومن معه

طالب التحفيظ : شركة كنوف ماروك

مطلب رقم 104069 - 23 

اسم امللك : جبل 

موقعه : اقليم اليوسفية ، دائرة احمر، جماعة وقيادة السبيعات، دوار السوالم

املساحة التي أظهرها التصميم : 22 آر 40 س
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نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ورثة ادريس بن مبارك

شرقا : وادي

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 103637 - 23

غربا : مطلب التحفيظ عدد 103637 - 23

طالب التحفيظ : شركة كنوف ماروك

مطلب رقم 104109 - 23 

اسم امللك : أرض التويزة

موقعه : اقليم اسفي، دائرة عبدة، جماعة وقيادة املصابيح، دوار أوالد عبد اهلل

املساحة التي أظهرها التصميم : 73 آر 27 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ورثة ادريس احلاج اعبيد- والطريق

شرقا : الرسم العقاري عدد 5269/م- وورثة محمد بن بونو

جنوبا : الرسم العقاري عدد 35045/ج

غربا : فكير بومهدي- وورثة عبد اهلل بن املهدي- وورثة ادريس احلاج اعبيد 

طالب التحفيظ : بنبونو عبد اللطيف ابن احلاج احمد بن امبارك

مطلب رقم 104122 - 23 

اسم امللك : بالد الرتيمة

موقعه : اقليم اسفي، اجلماعة القروية سيدي التيجي، دوار الدحامنة

املساحة التي أظهرها التصميم : 40 آر 19 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 32827/ج- ومطلب التحفيظ عدد 91237 - 23

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 90910 - 23 - والضاوية بنت محمد – 

ومطلب التحفيظ عدد 90860 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 91156 - 23

غربا : مطلب التحفيظ 90924 - 23

طالب التحفيظ : مستعيد عبد الرحيم ابن الصغير بن محمد 

مطلب رقم 104138 - 23

اسم امللك : احلرش

موقعه : اقليم اسفي ، اجلماعة القروية حد احرارة، دوار تيدلي

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آر 47 س

نوعـه : أرض عارية جزء منها به بناية في طور البناء

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 53766 - 23

شرقا : قناة املاء - والطريق

جنوبا : الطريق – والرسم العقاري عدد 7007 - 23

غربا : محمد احلبيبي بن امحمد

طالب التحفيظ : احلبيبي احملجوب ابن محمد بن محمد 

مطلب رقم 104143 - 23

اسم امللك : حفرة احماد فوق السانية

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار أوالد فارس

املساحة التي أظهرها التصميم : 25 آر 94 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 2507 - 23

شرقا : ورثة عبد القادر البيزي بن مسعود 

جنوبا : الطريق - ورثة عبد القادر البيزي بن مسعود

غربا : الرسم العقاري عدد 2507 - 23 

طالب التحفيظ : البزي سعيد ابن محمد بن عبد القادر

مطلب رقم 104149 - 23

اسم امللك : ملك العالمة 

موقعه : اقليم أسفي، اجلماعة احلضرية جمعة اسحيم، حي الدعيجات

املساحة التي أظهرها التصميم : 89 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الزنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد 53768 - 23

جنوبا : الكردوني جنيب

غربا : الزنقة

طالبو التحفيظ : العالمة محمد ابن الغليمي بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 104159 - 23

اسم امللك : ملك أناني

موقعه : اقليم اسفي ، اجلماعة القروية الصعادال، دوار الزغاغرة

املساحة التي أظهرها التصميم : 56 آر 31 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار 

اجملاورون :  

شماال : زماري عبد اهلل- وورثة العربي ابن احمد
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شرقا : سي محمد ابن مبارك- والطريق

جنوبا : ورثة دامي بنت العربي- وورثة حبيبة بنت دحمان- وورثة حلبيب 

بن احمد- والهاشمي بن املكي

غربا : دامي بنت العربي

طالبوا التحفيظ : اناني عبد اجلليل ابن العربي بن أحمد ومن معه 

مطلب رقم 104168 - 23

اسم امللك : ملك وردان

موقعه : أسفي ، دوار دكالة ، أموني

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر

نوعـه : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 17962 - 23

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 17962 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 17962 - 23

غربا : مطلب التحفيظ عدد 104169 - 23

طالبة التحفيظ : وردان ملياء بنت امبارك بن أحمد 

مطلب رقم 104169 - 23

اسم امللك : ملك وردان

موقعه : أسفي ، دوار دكالة ، أموني

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر40 س

نوعـه : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 17962 - 23

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 104168 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 17962 - 23

غربا : ورثة الفن محمد ابن البشير

طالبة التحفيظ : وردان ملياء بنت امبارك بن أحمد 

مطلب رقم 104194 - 23

اسم امللك : بالد الفريط

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة الثوابت، قيادة الصويرية، دوار أوالد علي

املساحة التي أظهرها التصميم : 65 آر 54 س

نوعـه : ارض فالحية بها سكنى ويعبرها خط كهربائي

اجملاورون :  

شماال : يوسف لطفي

شرقا : ورثة محمد لوطفي- ومصطفى لطفي 

جنوبا : الطريق

غربا : ورثة امبارك ابن الباز

طالب التحفيظ : الفكاك رشيد ابن محمد بن علي 

مطلب رقم 104200 - 23

اسم امللك : احلايط العالي

موقعه : اقليم اسفي ، اجلماعة القروية البدوزة، قيادة اوالد زيد ، دوار الكرعان

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 72 س

نوعـه : ارض فالحية

اجملاورون :  

شماال : ورثة املعلم مبارك

شرقا : ورثة احمد ابن ميلود

جنوبا : مجاز

غربا : الرسم العقاري عدد 51722 - 23

طالب التحفيظ : اجلامعي جمال عبد الناصر ابن أحمد بن محمد 

مطلب رقم 104202 - 23

اسم امللك : عركوب لعراس

موقعه : اقليم اسفي ، اجلماعة القروية الغياث، دوار العبيدات

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هك 78 آر 63 س

نوعـه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون :  

شماال : منسعار لهاللي- عبد الرحيم مغينيف- وحمودة عبد القادر 

شرقا : الطريق- واحلسني لهاللي بن ادريس

جنوبا : مغينيف عمارة بن مبارك 

غربا : عبد اهلل لهاللي ابن اجلياللي- وعبد اجمليد لهاللي ابن عبد اهلل- 

ولهاللي مبارك بن فاحت ومن معه – ولهاللي قدور بن لهنا

طالب التحفيظ : راموش املصطفى ابن محمد بن مبارك 

مطلب رقم 104203 - 23

اسم امللك : بوكريعات

موقعه : اقليم اسفي ، اجلماعة القروية البدوزة ، دوار أوالد حدو

املساحة التي أظهرها التصميم : 16 آر 24 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ورثة ميلود عبيس

شرقا : الطريق- ومجاز الدوار

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3908 - 23

غربا : مطلب التحفيظ عدد 29328 - 23

طالب التحفيظ : اعبيس محمد ابن أحمد بن الفاطمي 

مطلب رقم 104208 - 23

اسم امللك : ملك ريحاني

موقعه : اليوسفية، حي النهضة

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آر 91 س 
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نوعـه : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : مبارك املكاوي ابن هدي

شرقا : احلسني حبيبو بن احمد

جنوبا : ورثة محجوبة املكاوي بنت هدي

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7224/م – والسعدية حبيبو بنت أحمد 

طالب التحفيظ : حبيبو خليل ابن مسعود بن احمد 

مطلب رقم 104270 - 23

اسم امللك : أرض السهب

موقعه : اقليم آسفي ، اجلماعة احلضرية جمعة اسحيم، دوار العباد

املساحة التي أظهرها التصميم : 69 آر 59 س 

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : عبد الرحيم املاكري

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2285/ز

غربا : الرسم العقاري عدد 89588 - 23

طالبوا التحفيظ : خليفي زينب بنت أحمد بن العربي ومن معها

مطلب رقم 104298 - 23

اسم امللك : قرية السكنى

موقعه : اسفي، دوار العبيضالت، حي الزهور

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آر 20 س 

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 65530 - 23

شرقا : خالد لبيز

جنوبا : الطريق - و الرسم العقاري عدد 17233 - 23

غربا : ميلود ابن ابراهيم

طالبة التحفيظ : أمينة لبيز بنت عمر

مطلب رقم 110844 - 23

اسم امللك : أرض اخلربة

موقعه : اقليم اسفي، جماعة جمعة اسحيم، دوار سيدي باعزي

املساحة التي أظهرها التصميم : 24 آر 92 س 

نوعـه : أرض عارية بها بناية بالسفلي

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : الرسم العقاري عدد 63256 - 23
جنوبا : واسمني سعيدة

غربا : واسمني سعيدة
طالبة التحفيظ : شركة الفحص التقني سحيم للسيارات

مطلب رقم 110861 - 23
اسم امللك : بالد فرع بوجمعة 

موقعه : اقليم اسفي، دائرة اجزولة، جماعة الثوابت، مركز براكة المني
املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 67 س

نوعـه : أرض عارية 
اجملاورون :  

شماال : مسجد بالسفلي
شرقا : مطلب التحفيظ عدد 110805 - 23 
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 104002 - 23 

غربا : الطريق 
طالب التحفيظ : حلليسي عمر ابن بوجمعة بن احمد 

إصالح خطــأ - يتعلق بامللك املسمى" منطقة الصناعية رقم 214" 

مطلب رقم 17962 - 23

الذي أدرجت خالصة اإلعالن عن انتهاء التحديد

باجلريدة الرسمية رقم 1104 املؤرخة في 21 فبراير 2020

بـدال مـن : 
نوع امللك : أرض عارية 

إقرأ : 
نوع امللك : ارض عارية بها بنايات لفائدة الغير 

والباقي بدون تغيير

إصالح خطــأ - يتعلق بامللك املسمى" حائط الفول" 

مطلب رقم 97480 - 23 الذي أدرجت خالصة اإلعالن عن انتهاء التحديد 

باجلريدة الرسمية رقم 1067 املؤرخة في 12 يونيو 2019

بـدال مـن : 
مساحة امللك : 59 آر03 س 

إقـرأ : 
مساحته : 19 آر 33 س

والباقي بدون تغيير
احملافظ على االمالك العقارية بآسفي

شكيب حيمود    

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 61008 - 24
اسم امللك : " سارة "

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة امزورن، احملل املدعو : بومنقذ
وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019
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مساحته : 01 ار 16س .

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني. 

اجملاورون : 

شماال : عبد العزيز فهري، شارع، 

شرقا : شارع،

جنوبا : أحمد توزاني، 

غربا : الشارع، 

طالب التحفيظ : سعيد أسويق بن محمد. 

مطلب رقم 61017 - 24

اسم امللك : "بتكمنت"

موقعه : مدينة احلسيمة حي سيدي عابد. 

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019

مساحته : 93 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بوراكب مصطفى، الشارع،

شرقا : بوراكب مصطفى، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13585 - 24، 

غربا : عراقي فريحة، 

طالب التحفيظ : محمد بتكمنت بن محمد. 

مطلب رقم 61021 - 24

اسم امللك : "مسعيد "

موقعه : مدينة احلسيمة، حي تورض انكمارن

وقع حتديده في 22 اغسطس 2019

مساحته : 01 ار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ، مطلب التحفيظ عدد 13468 - 24، 

شرقا : بوغابة احمد، الرسم العقاري عدد 24495 - 24، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 39312 - 24، بوغابة حسني، 

غربا : بوغابة حسني، 

طالب التحفيظ : كمال مسعيد بن محمد.

مطلب رقم 65684 - 24

اسم امللك : " البقالي "

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة امزورن، شارع موريطانيا.

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019

مساحته : 98 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الشارع، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 25925 - 24، 

جنوبا : الفقيري حمادي،

غربا : الشارع، 

طالب التحفيظ : محمد البقالي بن محمد.

مطلب رقم 131058 - 24

اسم امللك : " عبد احلكيم 1"

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو : حي مرموشة.

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020

مساحته : 01 آر 02 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 131059 - 24، 

شرقا : شارع، 

جنوبا : بوغابة علي، 

غربا : شارع ، 

طالب التحفيظ : عبد احلكيم احيدار بن احلسني.

مطلب رقم 131059 - 24

اسم امللك : " عبد احلكيم 2 "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي مرموشة.

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020

مساحته : 01 ار 01س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 131060 - 24، 

شرقا : شارع،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 131058 - 24، 

غربا : شارع،

طالبة التحفيظ : عبد احلكيم احيدار بن احلسن.

مطلب رقم 131060 - 24

اسم امللك : " عبد احلكيم 3 "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي مرموشة.

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020
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مساحته : 01 ار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : لهيت يوسف، 

شرقا : شارع، 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 131059 - 24، 

غربا : شارع،

طالب التحفيظ : عبد احلكيم احيدار بن احلسني.

مطلب رقم 131044 - 24

اسم امللك : " بوسفينات 1 "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : بوجيبار

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020.

مساحته : 01 اَر 10 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

القطعة : 

شماال : حمادة حسنية؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 131045 - 24؛

جنوبا : حمادة نورالدين؛

غربا : حمادة مصطفى؛

طالب التحفيظ : بوسفينات عبد الوافي بن عبد السالم.

مطلب رقم 131045 - 24

اسم امللك : " بوسفينات 2"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : بوجيبار

وقع حتديده في : 03 فبراير 2020.

مساحته : 01 اَر .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : حمادة حسنية ؛

شرقا : حمادة حورية؛

جنوبا : حمادة نورالدين ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 131044 - 24؛

طالب التحفيظ : بوسفينات عبد الوافي بن عبد السالم.

مطلب رقم 131053 - 24

اسم امللك : " حملمدي "

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو : الدمنث

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020.

مساحته : 89 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عائشة بوسالمة؛

شرقا : الشارع؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : الشارع؛

طالب التحفيظ : حملمدي عبد اللطيف بن ابراهيم.

مطلب رقم 54702 - 24

اسم امللك : " ولد شعيب "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو شارع صنهاجة رقم 40.

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019

مساحته : 01 ار 50 س .

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي اسفل وسفلي أعلى وطابقني 

علويني ومرفق بالسطح. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5901 - 24، 

شرقا : كلوز محمد ،

جنوبا : شارع، 

غربا : الرسم العقاري عدد 4928 - 24، الرسم العقاري عدد 5898 - 24، 

الرسم العقاري عدد 4928 - 24. 

طالب التحفيظ : ولد شعيب محمد بن عبد القادر. 

مطلب رقم 61020 - 24

اسم امللك : " الزويبي "

موقعه : مدينة احلسيمة، شارع سيدي عالل التازي. 

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019

مساحته : 71 س.

علوي  وسفلي  السفلي  سفلي  من  تتكون  بناية  بها  أرض   : نوعه 

وطابقني علويني وطابق علوي بالتراجع.

اجملاورون : 

شماال : تالكي عبد الكرمي، طريق

شرقا : تالكي عبد الكرمي،

جنوبا : الشارع، 

غربا : الشارع،

طالبة التحفيظ : محمد الزويبي بن الشريف. 

مطلب رقم 64564 - 24

اسم امللك : "لهيت "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : افزار.

وقع حتديده في 04 سبتمبر 2019
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مساحته : 11 س.

نوعه : أرض بها بناية سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21367 - 24، 

شرقا : ممر، 

جنوبا : لهيت احمد، 

غربا : شارع، 

طالب التحفيظ : أحمد الشيخ بن امحند.

مطلب رقم 82327 - 24

اسم امللك : " بوسفينات "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي مرموشة.

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019

مساحته : 02 ار.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي واربع طوابق علوية .

اجملاورون : 

شماال : الشارع، 

شرقا : الشارع، 

جنوبا : ملك الغير، 

غربا : الشارع، 

طالب التحفيظ : عبد الوافي بن عبد السالم بوسفينات.

مطلب رقم 84332 - 24

اسم امللك : " املرابط"

موقعه : مدينة احلسيمة، حي سيدي عابد زنقة منود.

وقع حتديده في : 08 اكتوبر 2019

مساحته : 65 س. 

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير، الرسم العقاري عدد 2558 - 24، 

جنوبا : ملك الغير، 

غربا : الشارع، 

طالب التحفيظ : املرابط حمادي بن اليزيد.

مطلب رقم 130984 - 24

اسم امللك : " اوراغ "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي بوجيبار.

وقع حتديده في 16 ديسمبر 2019

مساحته : 03 ار 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار.

اجملاورون : 

شماال : اخلطابي خدوج، 

شرقا : واد

جنوبا : اخلطابي، الرسم العقاري عدد 31094 - 24، 

غربا : الرسم العقاري عدد 16299 - 24،

طالب التحفيظ : محمد اوراغ بن حمو.

مطلب رقم 130994 - 24

اسم امللك : " العزوزي "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : عني الهندية.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019

مساحته : 01 ار 01 س.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي اسفل وسفلي أعلى ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : بولوش، شارع،

شرقا : بولوش، شارع 

جنوبا : شارع، بوبكر 

غربا : شارع، 

طالب التحفيظ : محمد العزوزي بن عالل.

مطلب رقم 130996 - 24

اسم امللك : " دحمان1 "

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : ميرادور السفلي. 

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019

مساحته : 96 س.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق علوي .

اجملاورون : 

شماال : الشارع، 

شرقا : ورثة محمد الوصغيري، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 7240 - 24،

غربا : الشارع،

طالبو التحفيظ : دحمان فكري بن عبد السالم ومن معه. 

مطلب رقم 131017 - 24

اسم امللك : " اعالال "

موقعه : مدينة احلسيمة حي سيدي عابد. 

وقع حتديده في 06 يناير 2020
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مساحته : 98 س.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4601 - 24، 

شرقا : شارع، 

جنوبا : شارع، 

غربا : بستريوي محمد، احراز عبد القادر،

طالب التحفيظ : علي اعالال .

مطلب رقم 131027 - 24

اسم امللك : " امورا "

موقعه : مدينة احلسيمة ،احملل املدعو : حي تغامنني.

وقع حتديده في : 15 يناير 2020

مساحته : 01 ار 19 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الشارع، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 30709 - 24، 

جنوبا : حسن اعبيد، 

غربا : منوهة اعبيد،

طالب التحفيظ : احلوش محمد بن محمد .

مطلب رقم 131075 - 24

اسم امللك : " سارو2 "

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير احملل املدعو : حي املزمة. 

وقع حتديده في : 27 فبراير 2020

مساحته : 13 ار 85 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 17323 - 24، الرسم العقاري عدد 16367 - 24 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 17323 - 24، ملك الغير. 

جنوبا : ملك الغير، مطلب التحفيظ عدد 17680 - 24، الرسم العقاري 

عدد 28956 - 24،

غربا : الرسم العقاري عدد 16367 - 24، الرسم العقاري عدد 30181 - 24، 

طالب التحفيظ : عبد احلكيم املعلم بن محمد.

 مطلب رقم 54694 - 24

اسم امللك : " الغلبزوري "

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني عبد اهلل ،مركز بني عبد اهلل .

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019

مساحته : 03 آر 64 س.

ومرفق  علويني  وطابقني  سفلي  من  يتكون  بناء  بها  أرض   : نوعه 

بالسطح وحديقة

اجملاورون : 

شماال : ورثة بودهام عبد السالم وبن عمر محمد

شرقا : بنمسعود احلسني

جنوبا : العيادي علي

غربا : الشارع

طالب التحفيظ : الغلبزوري عبد اللطيف بن حمادي .

 مطلب رقم 91924 - 24

اسم امللك : " سقراط "

 : املدعو  ،احملل  وعلي  يوسف  آيت  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

سيدي بوعفيف .

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : نور الدين الورديجي

شرقا : حسن ابركان

جنوبا : الشارع

غربا : الورديجي حفيظة

طالب التحفيظ : مراد سقراط بن عبد القادر .

مطلب رقم 131048 - 24

اسم امللك : " شركة عكيوي "

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة امزورن، احملل املدعو : احلي الرابع امزورن 

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020.

مساحته : 87 س.

نوعه : أرض بها بناء مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : رشيد بلحاج 

شرقا : املساوي عمر 

جنوبا : الشارع

غربا : الشارع

طالب التحفيظ : املساوي عمر بن محمد .

مطلب رقم 131049 - 24

اسم امللك : " سعيد 1 "

املدعو  احملل  وعلي  يوسف  ايت  جماعة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

امجوذن خندق اخزان.
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وقع حتديده في : 04 فبراير 2020

مساحته : 50 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الشارع

شرقا : بنعيسى سعيد

جنوبا : بنعيسى محمد ،وبنعيسى عمر

غربا : بنعيسى محمد ،وبنعيسى عمر

طالب التحفيظ : سعيد بن عيسى بن دادي.

مطلب رقم 131061 - 24

اسم امللك : "سليم "

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة إزمورن، احملل املدعو : تيفرت

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية دو عرض متغير

شرقا : ورثة عبد العالي العياشي

جنوبا : اوفجاي مصطفى 

غربا : الرسم العقاري عدد32384 - 24

طالب التحفيظ : بوعثمان سليم بن امحمد

مطلب رقم 131069 - 24

اسم امللك : " الكاهية والسبعوني"

موقعه : مدينة احلسيمة ، احملل املدعو : حي ميرادور األعلى 

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020

مساحته : 01 آر 06 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : الشارع

غربا : ملك الغير

طالبو التحفيظ : الكاهية الطيب بن علي ومن معه .

مطلب رقم 131073 - 24

اسم امللك : " ميرادور األعلى "

موقعه : إقليم احلسيمة، ، احملل املدعو ميرادور األعلى .

وقع حتديده في : 27 فبراير 2020

مساحته : 70 س.

نوعه : أساس 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير

شرقا : الشارع

جنوبا : الرسم العقاري عدد 37856 - 24 

غربا : ملك الغير 

طالبة التحفيظ : ابركان ارحيمو بنت عمر

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 9586 - 25

اسم امللك : " بعبولة "

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الغزاونة .

وقع حتديده في : فاحت أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 43 آ 65 .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق ؛

شرقا : كساب عبد القادر ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9425 - 25، ورثة محمد بن رضوان؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 9587 - 25.

طالب التحفيظ : السيد احمد كساب بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 9587 - 25

اسم امللك : " بعبولة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الغزاونة .

وقع حتديده في : فاحت أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 آ 48 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 9586 - 25 ؛

جنوبا : ورثة محمد بن رضوان ؛

غربا : ورثة محمد بن رضوان، الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة العاشرية كساب بنت عبد الرحمان .
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مطلب رقم 9588 - 25

اسم امللك : " بعبولة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الغزاونة .

وقع حتديده في : فاحت أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 26 آ 83 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 24818 - 25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق، الكاملة العامري ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 9870 - 25 ،ورثة بن عباس.

طالب التحفيظ : السيد محمد كساب بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 9706 - 25

اسم امللك : " الطويلع احملزز ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد عزوز .

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 آ 64 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 28935 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 33199 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 38019 - 25 ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد لوكيلي عبد السالم بن ميمون.

مطلب رقم 9748 - 25

اسم امللك : " اكري كومني ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد

وقع حتديده في : 22 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 آ 65 س .

نوعه : أرض فالحية بها طابقني سفليني .

شماال : السوق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 13365/س ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 13365/س ؛

غربا : السوق .

طالب التحفيظ جماعة موالني الواد .

مطلب رقم 9752 - 25

اسم امللك : " كومني الصحة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد

وقع حتديده في : 22 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14آ 41 س .

نوعه : أرض فالحية بها طابق سفلي وطابق اول.

شماال : الرسم العقاري رقم : 13365/س؛

شرقا : اجلماعة ؛

جنوبا : اجلماعة ؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : جماعة موالني الواد .

مطلب رقم 9830 - 25

اسم امللك : " املرس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة  دوار بني عيسى .

وقع حتديده في : 16 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 07 آ 67 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : امحمد الشرقي، الرسم العقاري رقم : 18372 - 25 ؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 21909 - 25، الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 30038 - 25.

طالب التحفيظ : السيد يوسف النجمي .

مطلب رقم 9834 - 25

اسم امللك : " حمرية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار بني عيسى .

وقع حتديده في : 18 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 49 آ 23 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 25597 - 25؛

جنوبا : رشيدي الغزواني ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد سيدي محمد الراشيدي .

مطلب رقم 9840 - 25

اسم امللك : " حبل البركة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة  دوار املشعريني .

وقع حتديده في : 05 أغسطس 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 04 آ 64 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 34804 - 25؛

شرقا : ورثة ملطي عبد القادر ؛

جنوبا : ورثة العربي بوعمري، ورثة فاطنة بنت ميلود، الرسم العقاري 

رقم : 11109/د؛

غربا : ورثة احماد بن حمادي و محمد بن حمادي .

طالب التحفيظ : السيد الدومي محمد بن حمادي .

مطلب رقم 9848 - 25

اسم امللك : " احلدي ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي دوار اوالد البهلول .

وقع حتديده في : 30 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68 آ 12 س .

وشجرة  ارضي،  طابق  من  سكنى   ، اشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واسطبل بناء خفيف.

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 30899 - 25 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 68284 - 25؛

غربا : ورثة عبد اهلل بن اعمر .

طالب التحفيظ : السيد محمد دازين بن عمر.

مطلب رقم 9850 - 25

اسم امللك : " الروسيات 2 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل .

وقع حتديده في : 30 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 آ 07 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ورثة املكي مرجان ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9498 - 25؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 9498 - 25 .

طالبة التحفيظ : السيدة القدورية مرجان بنت محمد.

مطلب رقم 9851 - 25

اسم امللك : "العنيصلة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل .

وقع حتديده في : 30 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 آ 37 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 42910/س ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9353 - 25 ؛

غربا : ورثة املكي مرجان .

طالبة التحفيظ : السيدة القدورية مرجان بنت محمد.

مطلب رقم 9860 - 25

اسم امللك : " العوينات 3 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط  دوار اوالد بالل .

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 آ 68 س. .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 29395 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 19039 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 29917 - 25؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة العوينات بنت محمد .

مطلب رقم 9869  - 25

اسم امللك : " لبنيدير ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة  دوار حلشالفة.

وقع حتديده في : 17 ستمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ختياري لكبير ؛

شرقا : وليب بوشعيب ومن معه ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 26112 - 25 .

طالبة التحفيظ السيدة سميرة فهمي بنت بلعيد .

مطلب رقم 9870 - 25

اسم امللك : " تويرسة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار اوالد يعكوب.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 84آ 81 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 70467 - 25 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : اجملدوبي املهدي ؛

غربا : اجملدوبي بناصر .

طالب التحفيظ : السيد العربي اسماعيل بن محمد .

مطلب رقم 9893 - 25

اسم امللك : " بالد السوسي ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 44 آ 25 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال : لكميري عبد السالم ؛

شرقا : لكميري عبد السالم ؛

جنوبا : الرسم العقاري 6894 - 25، الرسم العقاري رقم : 26564 - 25؛

غربا : الطريق .

طالبو التحفيظ : السيد احرير عبد الغني بن حلسن ومن معه .

مطلب رقم 9902 - 25

اسم امللك : " مريزيقة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار عني بوشني .

وقع حتديده في : 18 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 آ 63 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 9881 - 25 ؛

شرقا : الشباني ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9882 - 25 ؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة عواطف زكرياء بنت احمد .

مطلب رقم 9922 - 25

اسم امللك : " الفريش ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعةبئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 59 آ 99 س .

نوعه : أرض فالحية 

القطعة االولى مساحتها : 2 هـ 53 آ 46 س

اجملاورون.

شماال : ورثة املعطي بن بوعبيد ؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الشعبة، املعتصم محمد بن البغدادي، ورثة محمد بن البغدادي،

املعتصم محمد بن احلاج احمد .

القطعة الثانية مساحتها : 64 آ 53 س

اجملاورون.

شماال : ورثة احلسني بن عمر ؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : ورثة املعطي بن بوعبيد .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة الشاهد بنت احلاج الزموري .

مطلب رقم 9930 - 25

اسم امللك : " بالد سيدي احلاج ".

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

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 19 آ 37 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 12840/د ؛

شرقا : رفيق العالم ؛

جنوبا : نصيح محمد ملفضل الشادلي ؛

غربا : بنداود الشادلي، الرسم العقاري رقم : 12462 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد محمد الشادلي بن محمد .

مطلب رقم 9931 - 25

اسم امللك : " بالد سيدي قاسم ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار القطابة .

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 آ 03 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : الطريق ؛
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شرقا : اوالد احلاج الطيبي ؛

جنوبا : مقبرة ؛

غربا : معطي ولد احلاج التهامي .

طالب التحفيظ : السيد محمد الشادلي بن محمد .

مطلب رقم 9932 - 25

اسم امللك : " بالد الواد ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار القطابة .

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 آ 09 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : الشادلي محمد ؛

شرقا : صالح احمد ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 36702 - 25 ؛

غربا : حنش محمد .

طالب التحفيظ : السيد محمد الشادلي بن محمد .

مطلب رقم 9933 - 25

اسم امللك : " مريزيقة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اوالد بوجمعة .

وقع حتديده في : 21 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 25 آ 84 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون.

الرسم  لكبير،  بومادر  ورثة  6979/س،   : رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

العقاري رقم : 44667 - 25، الرسم العقاري رقم : 15000 - 25 ؛

شرقا : عبد الرحيم بونادر ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 14089/س ؛

غربا : بنعشو شيخاوي، الرسم العقاري رقم : 16205/س .

طالب التحفيظ : السيد عابد الكبير بن احملجوب .

مطلب رقم 9935 - 25

اسم امللك : " البقالية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار حلرار .

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 آ 84 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر وبناء خفيف واشجار الفواكه .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 72946 - 25 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : حسن زيدان ؛

غربا : ورثة اجلياللي، الرسم العقاري رقم : 31337/ر .

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة العباسي بنت محمد .

مطلب رقم 9936 - 25

اسم امللك : " احلفاري".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد خليفة .

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 آ 99 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : ورثة نبيب رسيوي ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 17425/س ؛

غربا : عبد السالم قسيوي .

طالب التحفيظ : السيد بنشتوكية مصطفى بن احمد .

مطلب رقم 9941 - 25

اسم امللك : " نغموش ".

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

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 83 آ 11 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 24380/س، ورثة مشرافي احلاج، الرسم 

العقاري رقم : 51570 - 25، ورثة احمد بن العربي ؛

شرقا : ورثة علي بن محمد ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 14314/س ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 7586 - 25 .

طالبو التحفيظ : السيدة مليكة الشيخ بنت العربي ومن معها .

مطلب رقم 9966 - 25

اسم امللك : " ظهر محالة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل .

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 آ 06 س .
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نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 36 آ 22 س

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 22065 - 25، الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 22065 - 25 ؛

جنوبا : ورثة املكي ولد اسماعيلي ؛

غربا : الطريق .

القطعة الثانية مساحتها : 2 آ 84 س.

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 22065 - 25؛

شرقا : ورثة املكي ولد اسماعيلي ؛

جنوبا : ورثة املكي ولد اسماعيلي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 35685 - 25 .

طالبة التحفيظ : السيدة مرجان القدورية بنت محمد .

مطلب رقم 9974 - 25

اسم امللك : " حمرية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالع دوار اوالد اجلياللي.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 آ 62 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : محمد لبصير ؛

شرقا : محمد لبصي ، مينة ناخيل ؛

جنوبا : ورثة بوشعيب ناخيل ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 9975 - 25، الطريق .

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب ناخيل .

مطلب رقم 9975 - 25

اسم امللك : " حمرية".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالع دوار اوالد اجلياللي.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 آ 66 س .

نوعه : أرض فالحية بها سفلي.

اجملاورون.

شماال : الطريق ؛

شرقا : محمد لبصير، مطلب التحفيظ رقم : 9974 - 25 ؛

جنوبا : ورثة بوشعيب ناخيل ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 44685/س .

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر ناخيل بن عبد القادر .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    

محافظة خنيفرة

اعالنان جديدان بانتهاء التحديد

مطلب رقم 8458 - 27 

امللك املسمى : " اكرام ".

الكائن : باقلم خنيفرة مبدينة مريرت املكان املدعو نطوين . 

طالبو التحفيظ : سعيد بادو بن علي ومن معه .

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2002.

باجلريدة  نشر  الذي  حتديده  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 281 املؤرخة في 19 ماي2004 .

مطلب رقم 14059 - 27 

امللك املسمى : " تعريشت ".

الكائن : مبدينة خنيفرة ، املكان املدعو فارة . 

طالب التحفيظ : مولود بن اعزيز بن محمد .

وقع حتديده في : 12 ديسمبر 1994.

باجلريدة  نشر  الذي  حتديده  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 780 املؤرخة في 11 ديسمبر 2013. 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" نسرين "

موضوع مطلب رقم 41214 - 27 الذي ادرج اإلعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية املؤرخة في 08 ابريل 2020 عدد 1110.

عوضا عن :

امللك املسمى " نسرين"

اقرأ :

امللك املسمى " سيرين"

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 34497 - 28

 

اسم امللك : مدرسة اعدوان

مـوقـعـه : اقليم و دائرة تنغير احملل املدعو اعدوان

مسـاحتـه : 76ار 56سنتيار 
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نـوع امللك : ارض بها بنايات مختلفة

حــدوده :   

شمــاال : طريق

شـرقـا : ممر 

جـنـوبا : ممر

غـربـا : مقبرة

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

امالك الدولة بورزازات.

مطلب رقـم 42818  - 28 

 

اسم امللك : داو اورتان 1

امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

املدعو تسليت ايت ضوشن.

مسـاحتـه : 46 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ورثة ايت بن حامد

شـرقـا : ممر عمومي

جـنـوبا : ورثة خربوش 

غـربـا : ايت عتو كلثومة و عناية

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42687  - 28

اسم امللك : دار الطامية

: اقليم و دائرة ورزازات قيادة أهل ورزازات جماعة ترميكت  مـوقـعـه 

احملل املدعو دوار تابونت 

مسـاحتـه : 01ار 01 سنتيار

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق أول 

حــدوده :   

شمــاال : بحبا أحمد 

شـرقـا : راس فاضمة 

جـنـوبا : شوقي حسن

غـربـا : زنقة

طالب التحفيـظ السـيدة : زكري الطامية بنت عبد اهلل.

مطلب رقـم 42902  - 28

اسم امللك : داو انرارن

مـوقـعـه : اقليم ورازازات دائرة امرزكان قيادة أنزال جماعة سيروا احملل 

املدعو تالوست ايت وغرضى 

مسـاحتـه : 01ار 27سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : مصرف 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 

غـربـا : ممر

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42903  - 28

اسم امللك : املستوي 

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة أنزال جماعة سيروا احملل 

املدعو تالوست ايت غرضى 

مسـاحتـه : 01ار76 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 684

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684

غـربـا : مصرف

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42959  - 28

اسم امللك : تعشن

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة انزال جماعة خزامة احملل 

املدعو اكريالون 

مسـاحتـه : 79سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : مصرف 

شـرقـا : مرفوس احمد 

جـنـوبا : ممر

غـربـا : ازوغ احمد

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42966  - 28

اسم امللك : ارجمني 

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة انزال جماعة خزامة احملل 

املدعو ايت قال

مسـاحتـه : 01 ار 88 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 
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حــدوده :   

شمــاال : ايت سعيد علي احمد و ايت عمي عبد اهلل 

شـرقـا : ايت بحستيتو احمد

جـنـوبا : ايت عمي حمو

غـربـا : ايت عمي محمد 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42967 - 28

اسم امللك : ارجمني

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة أنزال جماعة خزامة احملل 

املدعو ايت حمان 

مسـاحتـه : 01ار 09سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : مصرف 

شـرقـا : ايت سيدي حميد حلسن 

جـنـوبا : ايت بحستيتو احمد

غـربـا : بحستيتو محمد 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 42968 - 28

اسم امللك : برايسن 

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة انزال جماعة خزامة احملل 

املدعو ايت قال 

مسـاحتـه : 09ار07 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : شرحبي محمد و ايت سيدي علي عبد اهلل

شـرقـا : ارض جماعية و ورثة اوراغن حمان 

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : بورحيم ابراهيم و ايت سيدي علي محمد و ممر

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43030 - 28

اسم امللك : اشبورا دار تفروت

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت

مسـاحتـه : 14ار 21س

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ايت احلاج ايدار 

شـرقـا : ممر

جـنـوبا : ورثة امغران

غـربـا : ممر

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43032 - 28

اسم امللك : اشبورا 1

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت

مسـاحتـه : 04ار 41سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية تتكون من قطعتني.

حــدوده :   

شمــاال : ممر عمومي 

شـرقـا : مطلب حتفيظ عدد 28/43034 و ايت بن سعيد 

جـنـوبا : ايت بن سعيد 

غـربـا : ورثة ايت اوسعدن

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43034  - 28

 

اسم امللك : اشبورا 3

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت

مسـاحتـه : 07ار 60 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية تتكون من قطعتني

حــدوده :   

شمــاال : مصرف. طريق

شـرقـا : ايت بن سعيد . ممر

جـنـوبا : مطلب رقم 28/43032 

غـربـا : ممر . ممر عمومي

طالب التحفيظ : السيد نار أوقاف ورزازات نيابة عن االوقاف العامة.

مطلب رقـم 43051  - 28

اسم امللك : فدان تورتيت 

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة انزال جماعة خزامة احملل 

املدعو تورتيت.

مسـاحتـه : 64 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 
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حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 682

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682

غـربـا : التحديد االداري رقم 682

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43060  - 28

اسم امللك : امي نتاسوكت 

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت

مسـاحتـه : 03ار 88 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : أمغران احلاج محمد

شـرقـا : ممر 

جـنـوبا : ابراهيم باحمد 

غـربـا : ممر عمومي 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43061  - 28

اسم امللك : تاسوكت تكرماض 

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت.

مسـاحتـه : 01ار 09س

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ايت احلسني بخوش

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : ايت علي اوموسى

غـربـا : ممر

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43062 - 28

اسم امللك : دار وزار 1

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت.

مسـاحتـه : 3ار 83س

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ايت بلحاج بوسعيد

شـرقـا : ايت بوسعيد حسي

جـنـوبا : ايت رحو محمد

غـربـا : بوسعيد محمد

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43063  - 28

اسم امللك : دار وزار 3 

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة انزال جماعة وسلسات 

احملل املدعو تافونانت. 

مسـاحتـه : 01 ار 29 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : مصرف

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : أمغار حما 

غـربـا : ممر

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43064  - 28

اسم امللك : دار وزار 2

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة انزال جماعة وسلسات 

احملل املدعو تافونانت.

مسـاحتـه : 06 ار 92 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : ممر 

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : ايت احلاج ايدار

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43065 - 28

اسم امللك : دار وزارن 4

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت.
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مسـاحتـه : 04ار 10سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ايت سفكومت احلاج احلسني

شـرقـا : ايت اوسادر عبد الرحمان

جـنـوبا : ايت رحو محمد و ايت اوسادر عبد الرحمان

غـربـا : مصرف

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43078 - 28

اسم امللك : دار وزارن 5

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت.

مسـاحتـه : 04 ار 24 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر 

شـرقـا : محمد العيد

جـنـوبا : احلاج حسي ايت ابراهيم و حاجة تكرامت

غـربـا : براهيم نايت بواله 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43080  - 28

اسم امللك : اماكصود 3

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت.

مسـاحتـه : 03 ار 85 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : احلسني بو سعيد و محمد بو سعيد

جـنـوبا : ممر 

غـربـا : عبد الرحمان امتيت حما 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43082  - 28

اسم امللك : اماكصود 4

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت.

مسـاحتـه : 06ار 63 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر 

شـرقـا : أمغار حما

جـنـوبا : ممر 

غـربـا : محمد نايت علي اوموسى و ايت موالي محمد. 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43083  - 28

اسم امللك : اماكصود 5

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت.

مسـاحتـه : 08ار 56 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : رقية ايت اوسعدن 

شـرقـا : مصرف

جـنـوبا : ممر 

غـربـا : ايت برخوش عمر

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43090  - 28

اسم امللك : اماكموض - داو تفركست

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت

مسـاحتـه : 01ار 50س

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : رقية ايت اوسعدن 

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : ايت ملعلم احلسن

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43091  - 28

اسم امللك : داو تفرسكت

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت.
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مسـاحتـه : 05ار 64 سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : احلاج احلسن ايت برخوش

جـنـوبا : ممر 

غـربـا : با احمد ابراهيم 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43092  - 28

اسم امللك : بيعرابن

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو تافونانت.

مسـاحتـه : 08ار 43 سنتيار.

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : امغران احلاج عبد الرحمان

شـرقـا : امغران احلاج عبد الرحمان

جـنـوبا : ممر

غـربـا : امغران احلاج عبد الرحمان 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43119  - 28

اسم امللك : انو ملولن

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة انزال جماعة ازناكن احملل 

املدعو متغارغرين.

مسـاحتـه : 10 ار 15 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685

جـنـوبا : ممر

غـربـا : ممر عمومي

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43214  - 28

اسم امللك : ازواطن 

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة وسلسات جماعة ازناكن 

احملل املدعو ازواطن.

مسـاحتـه : 05ار 27 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685

غـربـا : التحديد االداري رقم 685

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43217  - 28

اسم امللك : ايكيدوتن

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة وسلسات جماعة ازناكن 

احملل املدعو ازواطن.

مسـاحتـه : 01 ار 58 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 685

شـرقـا : ممر عمومي 

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685

غـربـا : التحديد االداري رقم 685

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43218  - 28

اسم امللك : دريس 

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة وسلسات جماعة ازناكن 

احملل املدعو ازواطن.

مسـاحتـه : 04 ار 10 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 685

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 685

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43221 - 28

اسم امللك : ملك الصنهاجي 

مـوقـعـه : مدينة ورزازات احملل املدعو ايت كظيف 

مسـاحتـه : 60 سنتيار
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نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي 

حــدوده :   

شمــاال : طريق 

شـرقـا : ملك عام و رسم عقاري عدد 20177 - 28 

جـنـوبا : رسم عقاري عدد 43665 - 28

غـربـا : املرزوقي ابراهيم

طالب التحفيظ : السيد حماد الصنهاجي بن محمد.

مطلب رقـم 43285  - 28

اسم امللك : تغالنت 

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة وسلسات جماعة ازناكن 

احملل املدعو ازواطن.

مسـاحتـه : 01 ار 80 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685

غـربـا : مصرف

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43286  - 28

اسم امللك : تيسا 2

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة و جماعة وسلسات احملل 

املدعو ازواطن.

مسـاحتـه : 01 ار 18 سنتيار

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : التحديد االداري رقم 685

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685

غـربـا : التحديد االداري رقم 685

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43289  - 28

اسم امللك : تيسا 3 

مـوقـعـه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان قيادة وسلسات جماعة ازناكن 

احملل املدعو ازواطن.

مسـاحتـه : 04 ار 79 سنتيار 

نـوع امللك : ارض فالحية 

حــدوده :   

شمــاال : ممر 

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685

جـنـوبا : مصرف

غـربـا : التحديد االداري رقم 685

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

    املصطفى فخري

 

محافظة الرماني 

مطلـب رقم 5283 - 29

إسم امللك : احليليفة .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية الزحيليكة 

احملل املدعـو قبيلة النغامشة دوار آيت قدور .

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 هـ 44 آرا 70 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5180 - 29 ؛

شرقـا : ورثة الهاشمي بن علي وورثة محمد بن الهاشمي ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5405/ر ومطلب التحفيظ عدد 1449 - 29؛

غربا : ورثة عسو بن بوعمرو وورثة املصفى بن مصطفى .

طالبو التحفيظ : دحاني محمد بن أحمد بن حمو ومن معه.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " الرمل عويد املاء 1 "

موضوع مطلب التحفيظ عدد 5353 - 29، الكائن بإقليم اخلميسات، 

دائرة الرماني، جماعة حد البراشوة احملل املدعو أوالد ميمون،

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1086 

املؤرخة في 23 اكتوبر 2019 .

فعوضا عن :  

طالبو التحفيظ : 

1 -إبراهيم ملباركي بن املعطي بنسبة 1642/5040؛

2 -محجوبة بلكثيرية بنت علي بن بنعاشير بنسبة 222/5040؛

3 -فاطنة ملباركي بنت املعطي بنسبة 126/5040؛

4 -مينة ملباركي بنت املعطي بنسبة 126/5040؛
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5 -هشام ملباركي بن املعطي بنسبة 252/5040؛

6 -فؤاد ملباركي بن املعطي بنسبة 252/5040؛

7 -العربي ملباركي بن محمد بنسبة 280/5040؛

8 -نادية ملباركي بنت محمد بنسبة 140/504؛

9 -خالد ملباركي بن محمد بنسبة 280/5040؛

10 -محمد ملباركي بن الشافعي بن امليلودي بنسبة 280/5040؛

11 -امللكي مرمي بنت محمد بنسبة 180/5040؛

12 -الكبيرة الطيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

13 -حفيظة الطيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

14 -احمد الطيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040؛

15 -خديجة الطيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

16 -رشيد الطيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040؛

17 -سعيد الطيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040.

أصل امللك : 

- رسم تعريف رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ذي احلجة 1344 هجرية ؛

- صورة شمسية من رسم مخارجة عدلي مصادق عليها بتاريخ 28 

ابريل 1992؛

بالرسم  مقيد  أصله   2010 مارس   04 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم   -

العقاري عدد 5273 - 29؛

- عقد شراء عدلي مؤرخ في فاحت مارس 2015؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 مارس 2014؛

- حكم بالتحجير مؤرخ في 17 اكتوبر 2016 ملف رقم 1354/1623/2016؛

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 18 اكتوبر 2018؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 18 اكتوبر 2018؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 اكتوبر 2018؛ 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2019؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 يناير 2019.

إقرأ : 

طالبو التحفيظ : 

1 -إبراهيم ملباركي بن املعطي بنسبة 1642/5040؛

2 -محجوبة بلكثيرية بنت علي بن بنعاشير بنسبة 222/5040؛

3 -فاطمة ملباركي بنت املعطي بنسبة 126/5040؛

4 -مينة ملباركي بنت املعطي بنسبة 126/5040؛

5 -هشام ملباركي بن املعطي بنسبة 252/5040؛

6 -فؤاد ملباركي بن املعطي بنسبة 252/5040؛

7 -العربي ملباركي بن محمد بنسبة 280/5040؛

8 -نادية ملباركي بنت محمد بنسبة 140/5040؛

9 -خالد ملباركي بن محمد بنسبة 280/5040؛

10 -محمد ملباركي بن الشافعي بن امليلودي بنسبة 280/5040؛

11 -امللحي مرمي بنت محمد بنسبة 180/5040؛

12 -الكبيرة الهيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

13 -حفيظة الهيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

14 -احمد الهيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040؛

15 -خديجة الهيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

16 -رشيد الهيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040؛

-17سعيد الهيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040.

أصل امللـــك : 

- رسم تعريف رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ذي احلجة 1344 هجرية ؛

- صورة شمسية من رسم مخارجة عدلي مصادق عليها بتاريخ 28 

ابريل 1992؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 ابريل 1995؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2008؛

بالرسم  مقيد  أصله   2010 مارس   04 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم   -

العقاري عدد 5273 - 29؛

- عقد شراء عدلي مؤرخ في فاحت مارس 2015؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 مارس 2014؛

- حكم بالتحجير مؤرخ في 17 اكتوبر 2016 ملف رقم 1354/1623/2016؛

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 25 يناير 2018؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 18 يناير 2018؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2018؛ 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2019؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 يناير 2019.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " الرمل عويد املاء 2 " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 5354 - 29، الكائن بإقليم اخلميسات، 

دائرة الرماني، جماعة حد البراشوة احملل املدعو أوالد ميمون،

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1086

املؤرخة في 23 اكتوبر 2019 .

عوضا عن :  

طالبو التحفيظ : 

1 -إبراهيم ملباركي بن املعطي بنسبة 1642/5040؛

2 -محجوبة بلكثيرية بنت علي بن بنعاشير بنسبة 222/5040؛

3 -فاطنة ملباركي بنت املعطي بنسبة 126/5040؛

4 -مينة ملباركي بنت املعطي بنسبة 126/5040؛

5 -هشام ملباركي بن املعطي بنسبة 252/5040؛
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6 -فؤاد ملباركي بن املعطي بنسبة 252/5040؛

7 -العربي ملباركي بن محمد بنسبة 280/5040؛

8 -نادية ملباركي بنت محمد بنسبة 140/504؛

9 -خالد ملباركي بن محمد بنسبة 280/5040؛

10 -محمد ملباركي بن الشافعي بن امليلودي بنسبة 280/5040؛

11 -امللكي مرمي بنت محمد بنسبة 180/5040؛

12 -الكبيرة الطيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

13 -حفيظة الطيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

14 -احمد الطيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040؛

15 -خديجة الطيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

16 -رشيد الطيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040؛

17 -سعيد الطيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040.

أصل امللـــك : 

- رسم تعريف رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ذي احلجة 1344 هجرية ؛

- صورة شمسية من رسم مخارجة عدلي مصادق عليها بتاريخ 28 

ابريل 1992؛

بالرسم  مقيد  أصله   2010 مارس   04 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم   -

العقاري عدد 5273 - 29؛

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 01 مارس 2015؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 مارس 2014؛

- حكم بالتحجير مؤرخ في 17 اكتوبر 2016 ملف رقم 1354/1623/2016؛

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 18 اكتوبر 2018؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 18 اكتوبر 2018؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 اكتوبر 2018؛ 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2019؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 يناير 2019.

إقرأ : 

طالبو التحفيظ : 

1 -إبراهيم ملباركي بن املعطي بنسبة 1642/5040؛

2 -محجوبة بلكثيرية بنت علي بن بنعاشير بنسبة 222/5040؛

3 -فاطمة ملباركي بنت املعطي بنسبة 126/5040؛

4 -مينة ملباركي بنت املعطي بنسبة 126/5040؛

5 -هشام ملباركي بن املعطي بنسبة 252/5040؛

6 -فؤاد ملباركي بن املعطي بنسبة 252/5040؛

7 -العربي ملباركي بن محمد بنسبة 280/5040؛

8 -نادية ملباركي بنت محمد بنسبة 140/5040؛

9 -خالد ملباركي بن محمد بنسبة 280/5040؛

10 -محمد ملباركي بن الشافعي بن امليلودي بنسبة 280/5040؛

11 -امللحي مرمي بنت محمد بنسبة 180/5040؛

12 -الكبيرة الهيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

13 -حفيظة الهيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

14 -احمد الهيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040؛

15 -خديجة الهيبي بنت محمد بن علي بنسبة 140/5040؛

16 -رشيد الهيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040؛

17 -سعيد الهيبي بن محمد بن علي بنسبة 280/5040.

أصل امللـــك : 

- رسم تعريف رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ذي احلجة 1344 هجرية ؛

- صورة شمسية من رسم مخارجة عدلي مصادق عليها بتاريخ 28 

ابريل 1992؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 ابريل 1995؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2008؛

بالرسم  مقيد  أصله   2010 مارس   04 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم   -

العقاري عدد 5273 - 29؛

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 01 مارس 2015؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 مارس 2014؛

- حكم بالتحجير مؤرخ في 17 اكتوبر 2016 ملف رقم 1354/1623/2016؛

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 25 يناير 2018؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 18 يناير 2018؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2018؛ 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2019؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 يناير 2019.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بالرماني

          النوري التهامي 

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-16670

امللك املسمى : " زكر"

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الضايت " ،

مساحته : 78 آ 52 س ،

نوعه : أرض بها ثالث قطع عارية ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى 

شماال : مطلبي التحفيظ رقمي 19757-31 و 31-18066،
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شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-14169 ،

جنوبا : ادموسى ،

غربا : ملك الغير او امللك العام البحري ،

القطعة الثانية 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-7304 ،

شرقا : ادبوشان ،

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقمي 14552-31 و 16671-31 وملك الغير،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-16700 ،

القطعة الثالثة 

شماال : علي بيخلخالن ومطالب التحفيظ أرقام 31-14529 - 

، 31-15046 - 31-15068

شرقا : رع رقم 31-59951 ،

جنوبا : ادموسى ومطلب التحفيظ رقم 31-21508،

غربا : ملك الغير،

طالبو التحفيظ : السيد موالي احلسن بن البشير ومن معه .

مطلب رقم 31-22615

امللك املسمى : " دكان اخلير"

موقعه : اجلماعة احلضرية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو " دوار توضيض" ،

مساحته : 14 س ،

نوعه : أرض بها مستودع سفلي مع ارتفاق االقواس ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبو نوح حسن بن محمد ،

شرقا : ملك الغير او طالب التحفيظ ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ،

طالبة التحفيظ : السيدة الكستاف ايجة بنت محمد .

مطلب رقم 31-23032

امللك املسمى : " أشحرار 2 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تبلكوكت " ،

مساحته : 02 آ 02 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

شماال : زنقة ،

شرقا : رع رقمي 29944-31 و 31-31349 ،

جنوبا : ممر،

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 17928-31 و 31-17271 ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم أشحرار بن أحمد .

مطلب رقم 31-127866

امللك املسمى : " فدان اجلمل 2 "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " فدان اجلمل " ،

مساحته : 01 هـ 26 آ 13 س ،

نوعه : أرض بها قطعتني عاريتني ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى 

شماال : ملك الغير،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-17327 ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : رع أرقام 31-11286-31-19540-31-11405-31-7823-31-11286 

و مطلبي التحفيظ رقمي 31-6540-31-7000 ،

القطعة الثانية 

شماال : ملك الغير،

 31-19574 رقم  التحفيظ  ومطلب   31-34452-31-33074 رقمي  رع   : شرقا 

وملك الغير،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ورثة ادلشكر،

طالب التحفيظ : السيد الرشيد كوسعيد بن أحمد .

مطلب رقم 31-128031

امللك املسمى : " فوق القصبة 2 "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  اوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو"دوار دار بيه اغرام"

مساحته : 15 آ 28 س ،

الصحي  للصرف  مطمورة  جزء  بها  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

وتخترقها ساقية وممرخاص لفائذة ورثة حوكاس وسوكة ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : بوبريك وملك الغير،

جنوبا : طالب التحفيظ وممر ،

غربا : ممر ورع رقم 95867 ،

طالب التحفيظ : السيد أحمد حكاس بن محمد .

مطلب رقم 31-138587

امللك املسمى : " باري"

: اجلماعة احلضرية سيدي ايفني باحملل املدعو " شارع موالي  موقعه 

عبد اهلل " ،

مساحته : 84 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ، 
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اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-32126 ،

شرقا : احلاج بريك ،

جنوبا : رع رقم 31-23867 ،

غربا : الساحة ،

طالبة التحفيظ : السيدة نورة باري بنت محمد .

مطلب رقم 31-138693

امللك املسمى : " ملك احمد"

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تبلكوكت " ،

مساحته : 37 آ 53 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

شماال : ورثة بوشروض ،

شرقا : بوشروض احلسن ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : ورثة حموش ،

طالب التحفيظ : السيد أحمد بوشروض بن محمد .

مطلب رقم 31-138700

امللك املسمى : " بوشروض "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تبلكوكت " ،

مساحته : 41 آ 67 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

شماال : حلسني بوشروض ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : عائشة بوشروض وخديجة بوشروض ،

طالب التحفيظ : السيد الطيب بوشروض بن احلسني

مطلب رقم 31-138862

امللك املسمى : " ابزي "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " أزرو زكاغن " ،

مساحته : 02 آ 19 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : ورثة سي أحمد اومحمود ،

جنوبا : ورثة سي أحمد اومحمود ،

غربا : ورثة حلسن بوهرية ،

طالب التحفيظ : السيد محمد ابزي بن علي .

مطلب رقم 31-138863

امللك املسمى : " دار اخلير"

موقعه : جماعة وقيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

دوار الفيض" ،

مساحته : 09 آ 62 س ،

بجزء  املتوسط  اجلهد  دي  يخترقها خط كهربائي  عارية  أرض   : نوعه 

وأخرى  ومستودع  واحد  علوي  وطابق  سفلي  من  بنايتني  بها  منها 

سفلية فقط مع حديقة بها أشجار ومثقل بحق ارتفاق متمثل في 

حائط مشترك سمكه 0،50 ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة سي يحيا ،

شرقا : ورثة آيت موالي محمد بن همو ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : ممر،

طالب التحفيظ : السيد العربي آيت موالي .

مطلب رقم 31-138887

امللك املسمى : " ناجح عبد الرحمان ومن معه "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " فوق 

الهرجانة على طريق اكرار" ،

مساحته : 47 آ 94 س ،

نوعه : أرض بورية مسورة جزئيا ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي،

 31-56657 رقم  ومطلب   31-19564 رقم  رع  و  بعضا  اداعمو   : شرقا 

بعضا آخر،

جنوبا : مسعود ندكوماسني ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 21655-31 وملك الغير،

طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحمان ناجح ومن معه .

مطلب رقم 31-138899

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1754 قروي مركزية اداوسمالل"

موقعه : جماعة وقيادة تيزغران دائرة أنزي اقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

مركزية اداوسمالل " ،
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مساحته : 09 آ 84 س ،

نوعه : أرض بها قطعتني بهما مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : رع رقم 32442-31 وملك الغير،

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : ملك الغير،

القطعة الثانية يخترقها خط كهربائي دي اجلهد املتوسط ،

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : دار الطالب ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138901

امللك املسمى : " هرجان االحرار "

مزارع   " املدعو  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  جماعة   : موقعه 

متدغوست " ،

مساحته : 58 آ 93 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زينة ادعلي ابا ،

شرقا : ممر،

جنوبا : ربيعة لعسري ، ايوب حفيظة وحسناء ادعلي ابا ،

غربا : رع رقم 31-15569،

طالبة التحفيظ : السيدة كلثومة ادعلي ابا بنت ابراهيم

مطلب رقم 31-138930

امللك املسمى : " بودهن "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " أفود نتكيضا"،

مساحته : 01 آ 34 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ،

شرقا : بوستة بعضا و املعلم علي بعضا آخر،

جنوبا : رع رقم 31-37054 ،

غربا : رع رقم 31-37054 ،

طالب التحفيظ : السيد محمد بودهن بن احلسن .

مطلب رقم 31-138978

امللك املسمى : " اضرضور 3 "

موقعه : جماعة ايت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

دوار تفكاغت " ،

مساحته : 01 آ 85 س ،

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-112182 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 112182-31 ورع رقمي31-120372-31-119988،

جنوبا : الطريق املعبدة ،

غربا : رع رقمي 31-109665-31-109893 

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ) االحباس العامة ( .

مطلب رقم 31-138979

امللك املسمى : " اضرضور 2 "

موقعه : جماعة ايت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

دوار تفكاغت " ،

مساحته : 04 آ 63 س ،

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم -31 110898 ،

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي112013-31و31-102721 ،

جنوبا : الطريق املعبدة ،

غربا : مطالب التحفيظ أرقام 31-110678-31-110963-31-110370 ،

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ) االحباس العامة ( .

مطلب رقم 31-138980

امللك املسمى : " اضرضور 1 "

موقعه : جماعة ايت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

دوار تفكاغت " ،

مساحته : 05 آ 53 س ،

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-103190 ،
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شرقا : رع رقم 31-109722 ،

جنوبا : الطريق املعبدة ،

رقم  التحفيظ  ومطالب   31-111054  -  31-110621 رقمي  رع   : غربا 

،31-104112

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ) االحباس العامة ( .

مطلب رقم 31-138981

امللك املسمى : " امي تزكي 2 "

موقعه : جماعة ايت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

دوار تفكاغت " ،

مساحته : 10 آ ،

نوعه : أرض بورية تخترقها شعبة، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 109177-31 ومطلب رقم 31-107560،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 111231-31 وشعبة 

جنوبا : شعبة ،

غربا : رع رقم 107560-31 وشعبة ،

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ) االحباس العامة ( .

مطلب رقم 31-138982

امللك املسمى : " اكني تازولت 3 "

موقعه : جماعة ايت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

دوار تفكاغت " ،

مساحته : 45 آ 92 س ،

نوعه : أرض بورية يخترقها ممر عمومي ، 

اجملاورون : 

شماال : رع أرقام 31-105873 -31-114917-31-110286-31-111829-

، 31-113566-31-113416-31-113417

شرقا : رع أرقام 113199-31 - 115317-31 وممر عمومي .

جنوبا : 111796-31 ملك الغير 31-113418-31-117554-31-113944 

 -  31-113070-31-111888  -  31-112105-31-113174  - عمومي  ممر 

. 31-113404

غربا : ورثة الدردوري ،

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ) االحباس العامة ( .

مطلب رقم 31-138983

امللك املسمى : " امي تزكي 1 "

موقعه : جماعة ايت وافقا دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

دوار تفكاغت " ،

مساحته : 29 آ 37 س ،

نوعه : أرض بورية تخترقها شعبة ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق املعبدة ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 111424-31 وشعبة 

جنوبا : شعبة ،

غربا : رع أرقام 106188-31 شعبة 31-106275-31-106183-31-109242 ،

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ) االحباس العامة ( .

مطلب رقم 31-139000

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1689 قروي مدرسة اغير وريز"

موقعه : جماعة تاسريرت قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو " مدرسة تزركني " ،

مساحته : 02 آ 86 س ،

نوعه : أرض عارية بها بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد اوهمو ،

شرقا : ورثة حاج بوبكدي ،

جنوبا : ورثة حاج بوبكدي ،

غربا : ورثة حاج بوبكدي ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139009

امللك املسمى : " سراح 04 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش " ،

مساحته : 05 آ 57 س ،

نوعه : أرض صخرية يخترقها ممر ، 

شماال : شعبة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ادعلي اوعلي ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد محمد احلموش بن حلسن .

مطلب رقم 31-139010

امللك املسمى : " قرعة السحالن 3 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش " ،
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مساحته : 18 آ 34 س ،

نوعه : أرض فالحية تخترقها سوكة وجزء منها منخفض ، 

شماال : ورثة محمد بن مبارك بن العربي ،

شرقا : زنقة والسوكة ،

جنوبا : ورثة سي ابراهيم أحمد أحموش ،

غربا : احلاج ابراهيم ،

طالب التحفيظ : السيد حلسن احلموش بن احلسني .

مطلب رقم 31-139035

امللك املسمى : " املستقبل "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع تبلكوكت " ،

مساحته : 24 آ 22 س ،

نوعه : أرض عارية تخترقها سوكة ، 

شماال : عبد النبي اخللفاوي وسوكة ،

شرقا : عبد النبي اخللفاوي وسوكة ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : الطريق اجلهوية رقو 104 اجتاه سيدي ايفني ،

طالب التحفيظ : السيد عمر بومعيز بن حلسن .

مطلب رقم 31-139055

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1724 قروي مدرسة تياك "

دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو "  : جماعة وقيادة بونعمان  موقعه 

مدرسة تياك " ،

مساحته : 07 آ 73 س ،

نوعه : أرض بورية بها بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : الطريق املعبدة ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139079

امللك املسمى : " منوا "

موقعه : اجلماعة احلضرية تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو " حي تزكا " ،

مساحته : 09 آ 95 س ،

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار اللوز، 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

شرقا : منو لطيفة ،

جنوبا : رع رقم 31-33318 ،

غربا : ممر عمومي ،

طالبو التحفيظ : السيدة منوا مليكة بنت أحمد ومن معها .

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله باعالم العموم 

والساكنة  ابعبوس  هشام  عنها  النائب  الدمكي  بشرى  السيدة  أن 

بتجزئة اخلير رقم 45 طريق تافراوت مدينة تيزنيت طلبت ان يسلم لها 

املدعو  للملك  املؤسس   31-32407 رقم  العقاري  للرسم  نظير جديد 

"الدمكي" الكائن بحي متدغوست مدينة تيزنيت وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي كان قد سلم لها سابقا .

في امكان كل شخص يهمه هدا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه في أجل 

خمسة عشرة )15( يوما ابتداء من نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 3119 - 35

اسم امللك : شعبة البير اخلالي.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، جماعة أوناغة، دوار القليعة.

تاريخ حتديده : 12 ماي 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم : 19 آ 54 س. 

سفلي  طابق  من  بناية  مختلفة،  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وسطح، مطفيتني، خزان للماء، بئر. 

اجملاورون : 

شماال : شعبة.

شرقا : شعبة. 

جنوبا : طريق عمومي ذو عرض متغير.

غربا : عزيزة أعريفة )طالبة التحفيظ(.

طالبة التحفيظ : عزيزة أعريفة بنت العربي.
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مطلب رقم 59818 - 35

اسم امللك : اكدال احلاضر.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، جماعة أوناغة، دوار أشباق.

تاريخ حتديده : 27 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 43 آ 90 س. 

نوعه : أرض فالحية بها شجر األركان وبئر. 

اجملاورون : 

شماال : سعيد الزواهر بن بوجمعة.

شرقا : طريق عمومي. 

جنوبا : طريق عمومي ذو عرض متغير – ورثة بوكرين محمد.

غربا : ورثة بوكرين محمد – محمد الزواهر.

طالب التحفيظ : إبراهيم خامسي بن الزين.

مطلب رقم 59816 - 35

اسم امللك : ظهر املصلى ناضفي.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، جماعة حد الدرى، دوار املعاشات.

تاريخ حتديده : 26 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 29 آ 39 س. 

نوعه : أرض عارية بها نخلة. 

اجملاورون : 

عمومي  مسلك   – محمد  أوشاطر  أمتار-   6 عرضه  عمومي  طريق   : شماال 

عرضه 4 أمتار -– رسم عقاري عدد 23020 - 35 - أحمد رافعي .

شرقا : مسلك عمومي ذو عرض متغير. 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 2209 عرضها 20 متر.

غربا : طريق عمومي عرضه 6 أمتار.

طالبة التحفيظ : مليكة ناضفي بنت حميد.

مطلب رقم 59788 - 35

اسم امللك : ملك كرمية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، جماعة أوناغة، دوار ادالكرميي.

تاريخ حتديده : 13 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 آ 63 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

شرقا : ورثة اسوس احلسني. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 10932 - 35 .

غربا : الرسم العقاري عدد 26303 - 35.

طالبة التحفيظ : كرمية خطاب بنت سيدي محمد.

مطلب رقم 3532 - 35

اسم امللك : رودولفو.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة موالي عزوز رقم 14.

تاريخ حتديده : 13 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 آ 63 س. 

نوعه : دار للسكن من سفلي وطابقني علويني وسطح. 

اجملاورون : 

عدد  العقاري  البريتقسي-الرسم  عزوز-خديجة  موالي  زنقة   : شماال 

.35 - 14195

شرقا : عبد الرحمان األطرش. 

جنوبا : صور املدينة.

غربا : الرسم العقاري عدد 7352/م.

طالبو التحفيظ : اندري مارسيل مونار ومن معه.

مطلب رقم 59620 - 35

اسم امللك : ملك الشانطي.

جماعة  احلنشان،  قيادة  احلنشان،  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

احلسينات دوار الشرفاء.

تاريخ حتديده : 01 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 24 آ 98 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وشجرة التني. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة الشيخ موالي عمر.

شرقا : ورثة احلية موالي عمر. 

جنوبا : طريق عمومي رقم 2209 عرضه 20 متر.

غربا : احلية موالي العياشي بن عمر.

طالب التحفيظ : احمد الركيزا بن احميدة.

مطلب رقم 59057 - 35

اسم امللك : ملك هندي.

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

أحمد السايح مزارع، دوار سيدي عمر.

تاريخ حتديده : 01 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 30 آ 60 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األكان. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة جادة سعيد - ورثة اد الرمي .

شرقا : امحند اوحماد اشتوك. 

جنوبا : طريق عمومي بعرض متغير.

غربا : فاطمة بنت إبراهيم اشتوك – الرسم العقاري عدد 34772 - 35.

طالب التحفيظ : احمد الركيزا بن احميدة.
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مطلب رقم 59702 - 35

اسم امللك : مدرسة الشرفاء.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة احلنشان، جماعة الكدادرة، دوار الشرفاء.

تاريخ حتديده : 16 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 26 آ 22 س. 

نوعه : أرض عارية بها مدرسة بها أقساممدرسية بالسفلي ومرافق ومطفية. 

اجملاورون : 

شماال : ساحة - عبداهلل حسني – ورثة احلاج الفاطمي.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 59657 - 35. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 59657 - 35.

غربا : طريق عمومي بعرض متغير.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 8300 - 35

اسم امللك : الدار القدمي

موقعه : إقليم و دائرة الصويرة، قيادة و جماعة أوناغة، دوار بوسنكار.

وقع حتديده في : 12 يوليو 2011

طالبة التحفيظ : شركة إقامة ماجانا

 560 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 23 سبتمبر 2009.

تغيير إسم عقار محفظ

اسفله  املمضي  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

باالعالم للعموم ان السيدة مرمي بن عطية االندلسي املالكة املقيدة 

الساكنة 13 جتزئة مدنينة شارع محمد السادس، السويسي الرباط، 

طلبت ان يتم تغيير اسم امللك املدعو "دار بوسان" دي الرسم العقاري 

54 الى  املرابطني رقم  33561 - 35 الكائن مبدينة الصويرة زنقة  عدد 

االسم التالي " رياض هاجر".

عليه  بتعرضه  يدلي  ان  التغيير  هدا  يهمه  شخص  كل  امكان  وفي 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هدا االعالن.

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 : 

 42098 - 35351 - 42087 - 32969 - 42057 - 32563 - 41925 - 31066

 -  37084  -  42264  -  37072  -  42175  -  36896  -  42148  -  36709  -

 37605 - 42482 - 37597 - 42392 - 37480 - 42287 - 37417 - 42266

 -  42788  -  39129  -  42781  -  37963  -  42536  -  37944  -  42483  -

 42883 - 40182 - 42877 - 40149 - 42855 - 39790 - 42843 - 39488

 -  40326  -  43007  -  40312  -  42928  -  40277  -  42892  -  40226  -

 40590 - 43113 - 40541 - 43071 - 40516 - 43039 - 40416 - 43013

 -  43426  -  40812  -  43425  -  40644  -  43348  -  40610  -  43220  -

 43508 - 40997 - 43501 - 40946 - 43482 - 40945 - 43440 - 40880

 -  41149  -  43534  -  41088  -  43528  -  41059  -  43511  -  41058  -

 41247 - 43608 - 41237 - 43591 - 41169 - 43573 - 41162 - 43548

 -  43805  -  41288  -  43643  -  41265  -  43637  -  41253  -  43615  -

 44251 - 41396 - 44153 - 41363 - 44079 - 41333 - 43879 - 41319

 -  41480  -  44594  -  41466  -  44534  -  41447  -  44408  -  41444  -

 - 45706 - 41522 - 44712

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "املواريد"

دائرة احلنشان قيادة مسكالة اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

دائرة  "املواريد"  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

بعد مضي شهرين  ينتهي  الصويرة،  اقليم  قيادة مسكالة  احلنشان 

 174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا  االعالن  هذا  نشر  من  ابتداء 

املؤرخ في 10 جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي : 

 27811 - 27807 - 27783 - 27768 - 27766 - 27724 - 27675 - 27547

 -  29495  -  29412  -  29382  -  28513  -  27867  -  27856  -  27838  -

 - 30016 - 29906 - 29732 - 29728 - 29645 - 29527
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إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي غامن"

دائرة آيت داوود اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 
غامن"  "سيدي  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 
دائرة آيت داوود اقليم الصويرة، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من 
نشر هذا االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 

جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي : 
 61666 - 61637 - 61635 - 61450 - 61335 - 61309 - 61233 - 59916

61771 -
الكل حتت عدد 35

على األمالك العقارية بالصويرة
ربيع شركي     

 

محافظة متارة

 مطلب رقم 138 - 38
اسم امللك : بشرى

موقعه : عمالة الصخيرات متارة،دوار أوالد عامر.
وقع حتديده في : 19 مارس 1990

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 آ 84 س 
نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 29086 - 38.

شرقا : الطريق الثانوية من سيدي يحيى زعير الى متارة عدد 202.
جنوبا : الرسم العقاري 37640/ر

غربا : الرسم العقاري عدد 29086 - 38 و الرسم العقاري 37640/ر.
طالبي التحفيظ : شركة حكم و شركاؤه.

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة
      سعد عفيفي

 
 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 16274 - 39
اسم امللك : » ملك اخلير « .

موقعه : املركز بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.
وقع حتديده : 23 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 90 ار 23 س.

نوعه : ارض بها بنايات سفلية احداها ذات طابق سفلي وطابق اول، 

بئر.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مستوصف؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية اوالد برحيل.

مطلب رقم 28346 - 39

اسم امللك : » زاوية سيدي عزاويهدان « .

برحيل  اوالد  دائرة  الفيض  قيادة  ارزان  جماعة  تسيلي  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 20 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 82 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور في جزء منها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛ 

شرقا : عطاس عمر؛

جنوبا : ساحة الزاوية؛

غربا : ساحة الزاوية؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28347 - 39

اسم امللك : » املسجد القدمي لسبت نتفراوت « .

برحيل  اوالد  دائرة  الفيض  قيادة  ارزان  جماعة  تسيلي  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 20 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 56 س.

نوعه : ارض مبني في جزء منها بناية سفلية من تراب.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 33336  - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 33336  - 39؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ساحة املسجد؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28348 - 39

اسم امللك : » مقبرة دوار تسيلي القدمية « .

موقعه : دوار تسيلي جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة اوالد برحيل

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 20 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 32 ار 89 س.

نوعه : ارض عارية عبارة عن مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 
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شرقا : الشعبة؛

جنوبا : عطاس عمر؛

غربا : ممر؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28608 - 39

اسم امللك : » القصيبة « .

موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 25 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 30 ار 93 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق والرسم العقاري عدد 8942  - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 9025  - 39؛

جنوبا : والرسم العقاري عدد 8542  - 39، 

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل مالل بن احلسن.

مطلب رقم 28621 - 39

اسم امللك : » دار عبد الدين « .

موقعه : دوار ازكنية بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت 

وقع حتديده : 08 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 02 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ايت عمر رشيد والطريق؛ 

شرقا : الطريق والبهجة عبد العزيز؛

جنوبا : البهجة عبد العزيز والرسم العقاري عدد 27471  - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 27471  - 39 وايت عمر رشيد ؛

طالب التحفيظ : السيد حلسن عبد الدين بن محمد.

مطلب رقم 28653 - 39

اسم امللك : » ملك مسهيل « .

احلمري  ودائرة سيدي موسى  قيادة  الدير  اكبار جماعة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 25 ار 13 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد اهلل احلصادي؛ 

شرقا : ورثة عبد اهلل احلصادي؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : عمر احلصادي ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد مسهيل بن علي.

مطلب رقم 28661 - 39

اسم امللك : » الناعورة « .

موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 06 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 06 ار 27 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد السالم بوشفر بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 28670 - 39

اسم امللك : » دار احالم « .

موقعه : حي الشنينات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 62 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : العطار احلسني؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 12715  - 39 ؛

غربا : العطار عبد اهلل واحلمري محمد؛

طالبة التحفيظ : السيدة العطار امينة بنت احلسني.

مطلب رقم 28672 - 39

اسم امللك : » ملك خودو 1 « .

موقعه : دوار ازكنية بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت 

وقع حتديده : 16 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 16 ار 28 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ومطلب التحفيظ عدد 28676  - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 28676  - 39 و موالي العربي عنون؛

جنوبا : موالي العربي عنون ومطلب التحفيظ عدد 28676  - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 28676  - 39 والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد خودو ابراهيم بن محمد.

مطلب رقم 28674 - 39

اسم امللك : » ملك خودو 3 « .

موقعه : دوار ازكنية بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت 

وقع حتديده : 16 ماي 2019.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 07 ار 16 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ومطلب التحفيظ عدد 28672  - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 28672  - 39 و موالي العربي عنون؛

جنوبا : موالي العربي عنون والرسم العقاري عدد 29444  - 39 وساحة 

عمومية؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد خودو ابراهيم بن محمد.

مطلب رقم 28675 - 39

اسم امللك : » ملك خودو 4 « .

موقعه : دوار ازكنية بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت 

وقع حتديده : 16 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 06 ار 47 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق وورثة موالي اسماعيل؛ 

شرقا : ورثة موالي اسماعيل و موالي العربي عنون؛

جنوبا : موالي العربي عنون ومطلب التحفيظ عدد 28676  - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 28676  - 39 والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد خودو ابراهيم بن محمد.

مطلب رقم 28676 - 39

اسم امللك : » ملك خودو 7 « .

موقعه : دوار ازكنية بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت 

وقع حتديده : 16 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 06 ار 46 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ومطلب التحفيظ عدد 28675  - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 28675  - 39 و موالي العربي عنون؛

جنوبا : موالي العربي عنون ومطلب التحفيظ عدد 28672  - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 28672  - 39 والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد خودو ابراهيم بن محمد.

مطلب رقم 28693 - 39

اسم امللك : » ملك عادل « .

موقعه : اوالد بلعيد بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 03 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 61 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : عبد الهادي التلمتي؛

جنوبا : عبد الهادي التلمتي؛

غربا : محمد بن احملجوب؛

طالب التحفيظ : السيد عادل مكان بن عبد الوهاب.

مطلب رقم 28694 - 39

اسم امللك : » ملك اخلير « .

موقعه : حي اوالد علي بلدية الكردان اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 03 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 ار 34 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الطريق، ايت عدي احلسني؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 28695  - 39 والرسمني العقاريني عدد 

34930  - 39 – 8547  - 39؛

جنوبا : كاحيم فاطمة؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد علي الباز بن سعيد.

مطلب رقم 28695 - 39

اسم امللك : » ملك احلالل « .

موقعه : دوار الشرفاء الكبير حي اوالد علي بلدية الكردان اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 03 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 31 س.

نوعه : ارض عارية مبني في جزء منها دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ايت عدي احلسني والطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 34930  - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 28694  - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد علي الباز بن سعيد.

مطلب رقم 28698 - 39

اسم امللك : » ملك باهي « .

موقعه : دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 59 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسن باهي؛ 

شرقا : مليكة باهي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ابتسام باهي؛

طالبة التحفيظ : السيدة غزالن باهي بنت عبد الهادي.
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مطلب رقم 31173 - 39

اسم امللك : » ملك حسن « .

موقعه : دوار احلدب جماعة و قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 23 يوليو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 81 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : املدني محند؛

جنوبا : املدني محند؛

غربا : بن االحمر العياشي؛

طالب التحفيظ : السيد رشيد املسالي بن حسن.

مطلب رقم 31176 - 39

اسم امللك : » بقعة االدريسي عبد العزيز « .

موقعه : دوار زاوية بعقيلة جماعة و قيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 يوليو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 42 ار 67 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون مبني في جزء منها دار 

للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : مصرف بويدمامن؛ 

شرقا : ساقية تازركيت؛

جنوبا : ساقية تازركيت ومصرف تايعقوبت؛

غربا : ادريسي عمر واملصرف بويدمامن؛

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز االدريسي بن محمد.

مطلب رقم 31201 - 39

اسم امللك : » ملك احلسن « .

موقعه : مزارع ايت ايعزة القدمية بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 06 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 ار 33 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : النجماوي عبد الفتاح والنجماوي نور الدين؛ 

شرقا : النجماوي عبد الفتاح والنجماوي نور الدين والطريق؛

جنوبا : الطريق واحلاج بورزي ؛

غربا : احلاج بورزي؛

طالب التحفيظ : السيد الرامي احلسن بن احمد.

مطلب رقم 31210 - 39

اسم امللك : » ملك اخلير « .

موقعه : دوار القصيبة جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 60 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31211  - 39؛

غربا : الباز محمد؛

طالبة التحفيظ : السيدة طاهري مينة بنت يحي.

مطلب رقم 31211 - 39

اسم امللك : » السالم « .

موقعه : دوار القصيبة جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة اوالد تامية

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 60 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 31210  - 39؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الباز هنية؛

غربا : الباز محمد؛

طالب التحفيظ : السيد عماد اجلمري بن امبارك.

مطلب رقم 31218 - 39

اسم امللك : » عبد احلفيظ « .

موقعه : حي اوالد فحل بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 73 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور بها مرآب.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28402  - 39 ؛

غربا : امغوز محمد؛

طالب التحفيظ : السيد احالقاش عبد احلفيظ بن محمد.

مطلب رقم 31237 - 39

اسم امللك : » ملك اجلوابي « .

موقعه : اجلوابي الزيدانية بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 28 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 17 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور بها مرآب.

اجملاورون : 

شماال : عبد الكرمي؛ 
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شرقا : احمد حداء؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : الرسم العقاري عدد39322  - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد احلسناوي العربي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 31239 - 39

اسم امللك : » رياض رضى « .

موقعه : دوار اوالد عبو بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 53 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق حتت ارض وطابق سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ وعمر الصاحلي؛ 

شرقا : عمر الصاحلي و عائشة ايت املويس؛

جنوبا : عائشة ايت املويس وممر؛

غربا : طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : السيد احلاجي عبد اهلل بن مبارك.

مطلب رقم 31255 - 39

اسم امللك : » جديدة 1 « .

موقعه : دوار اوالد عرفة جماعة سيدي دحمان قيادة افريجة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 90 ار 83 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت فضول وممر؛ 

شرقا : ورثة بن مسعود والطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة اوصافي؛

طالب التحفيظ : السيد عيسى الكعوش بن عمر.

مطلب رقم 31367 - 39

اسم امللك : » جنان همو « .

موقعه : دوار اوالد كروم جماعة و قيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 72 ار 40 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : تغولت السويدي وممر؛ 

شرقا : تغولت السويدي والزرعو ؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 16633  - 39 واخلمار؛

طالب التحفيظ : السيد البشواري احمد بن سعيد.

مطلب رقم 31370 - 39

اسم امللك : » ملك القصيبة « .

موقعه : دوار اوالد كروم جماعة و قيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 81 ار 64 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 3387/س ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3387/س و بن السعيدي؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد البشواري احمد بن سعيد.

مطلب رقم 31449 - 39

اسم امللك : » ملك حاكم « .

موقعه : دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 40 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 2093  - 39 – 550  - 39؛ 

شرقا : لوطفي احلسني ومطلب التحفيظ عدد 31450  - 39 ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد حاكم باهي بن حلسن.

مطلب رقم 31450 - 39

اسم امللك : » ملك عزيزة « .

موقعه : دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 68 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : لوطفي احلسني؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31451  - 39 ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31449  - 39 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة عزيزة باهي بنت حلسن.

مطلب رقم 31451 - 39

اسم امللك : » ملك لوبنة « .

موقعه : دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 ديسمبر 2019.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 66 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 11590  - 39 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31452  - 39 ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31450  - 39 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة لوبنة باهي بنت حلسن.

مطلب رقم 31452 - 39

اسم امللك : » ملك عائشة « .

موقعه : دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 84 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 11590  - 39 – 509  - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 509  - 39 ومطلب التحفيظ عدد 31457  - 39 ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31451  - 39 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة باهي بنت حلسن.

مطلب رقم 31453 - 39

اسم امللك : » ملك سهام « .

موقعه : دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 82 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31454  - 39 ؛

جنوبا : ورثة عبد الهادي باهي؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة سهام باهي بنت حلسن.

مطلب رقم 31454 - 39

اسم امللك : » ملك عبد العالي « .

موقعه : دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 43 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31455  - 39 ؛

جنوبا : ورثة عبد الهادي باهي ومطلب التحفيظ عدد 28698  - 39 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31453  - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد عبد العالي باهي بن حلسن.

مطلب رقم 31455 - 39

اسم امللك : » ملك فاطمة « .

موقعه : دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 78 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31456  - 39 ؛

جنوبا : ورثة عبد الهادي باهي؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31454  - 39 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة باهي بن حلسن.

مطلب رقم 31456 - 39

اسم امللك : » ملك حنان « .

موقعه : دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 77 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31457  - 39 ؛

جنوبا : ورثة عبد الهادي باهي؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31455  - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيدة حنان باهي بن حلسن.

مطلب رقم 31457 - 39

اسم امللك : » الناعورة « .

موقعه : دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 ديسمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 66 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 509  - 39 ؛ 

شرقا : ورثة املرابط ؛



عدد 1122 - 09 ذوالقعدة 1441 )فاحت يوليو 2020(2936

جنوبا : ورثة عبد الهادي باهي؛

غربا : مطلبي التحفيظ عدد 31456  - 39 – 31452  - 39 وممر؛

طالبة التحفيظ : السيدة السعدية شوكري بنت محمد.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 5703  - 39

اسم امللك : " عزبان " 

موقعه : دوار لوليجة جماعة املهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 12 ديسمبر 2000.

طالبو التحفيظ : السيد عزبان خالد بن محمد ومن معه.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

14 مارس 2012 عدد 689. 

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 10351 - 41

اسم امللك : "بنصفار3".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "بنصفار".

مساحته : 22 آ 18 س.

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1276ف؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 1276ف؛

طالبو التحفيظ : السيدة مرمي بنت أحمد السقاط ومن معها.

مطلب رقم 30062 - 41

اسم امللك : "محمد ريان".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد،احملل املدعو : " تريالة".

مساحته : 63 هـ 37 آ 90 س.

نوعه : أرض محجرة مغروسة جزئيا بأشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : مطلبا التحفيظ عدد 1031 - 41، 5883 - 41 والواد؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 5883 - 41 والرسم العقاري عدد 50556 - 41؛

50556 - 41، توفيق  العقاري عدد  الرسم  : طريق عمومية ثم  جنوبا 

العمراني،فتيحة بنت امبارك؛ 

غربا : ناس بريطل و مطلب التحفيظ عدد 1031 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد ادريس بن علي احليوني.

مطلب رقم 29968 - 41

اسم امللك : " زهرة".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد،احملل املدعو : "مزارع صنهاجة".

مساحته : 03 هـ 95 آ 22 س.

نوعه : أرض فالحية مصدعة بها إسطبل من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : بناصر بوحداش؛

عدد  التحفيظ  اوحدو،مطلب  علي  الطالبي  بوحداش،ورثة  بناصر   : شرقا 

16854 - 41؛

جنوبا : احملروم؛ 

غربا : مقطع الريح،الرسمان العقاريان عدد 34804 - 41 و974 - 41؛

طالبو التحفيظ السيد : التهامي بن محمد العلمي و من معه.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

م  باإلعال  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

لبطاقة  احلاملة  زكريوي.  محمد  بنت  سليمة  السيدة  أن  للعموم 

إقامتها  CB42065 والساكنة واجلاعلة محل  الوطنية رقم  التعريف 

طلبت  اجلديدة،صفرو.  الصنوبر،املدينة  3،زنقة  برقم  معها  للمخابرة 

أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري رقم 16771 - 41 املؤسس 

 : املدعو  فاس،احملل  مبدينة صفرو،طريق  الكائن  املدعو"كنزة8"  للملك 

"الليمونة" وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

    محمد الوزاني الطيبي
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محافظة ميدلت    

 مطلب رقم 35181 - 42

اسم امللك : الرياض 2 )س)1.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : الرياض 2 )س1(.

وقع حتديده في : 17يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر85 س.

نوعه : ساقية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

شرقا : ساقية عمومية ورسم عقاري رقم 768 - 42؛

جنوبا : ساقية عمومية ورسم عقاري رقم 768 - 42؛

غربا : رسم عقاري رقم 768 - 42 وساقية عمومية؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب امالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(.

          

مطلب رقم 35182 - 42

اسم امللك : الرياض 2 (س2(

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : الرياض 2 )س2(.

وقع حتديده في : 17يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آر14س.

نوعه : ساقية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

شرقا : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

غربا : ساقية عمومية؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب امالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(.

          

مطلب رقم 35183 - 42

اسم امللك : الرياض 2 )س3(.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : الرياض 2)س3(.

وقع حتديده في : 17يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آر57س.

نوعه : ساقية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 768 - 42 وساقية عمومية؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

غربا : ساقية عمومية؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب امالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(.

          مطلب رقم 35184 - 42

اسم امللك : الرياض 2)س4(.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : الرياض 2)س4(.

وقع حتديده في : 17يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آر59س.

نوعه : ساقية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

شرقا : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

غربا : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب امالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(.

          

مطلب رقم 35185 - 42

اسم امللك : الرياض 2)س5(.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : الرياض 2)س5(.

وقع حتديده في : 17يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر25س.

نوعه : ساقية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

شرقا : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

غربا : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب امالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(.

          

مطلب رقم 35187 - 42

اسم امللك : الرياض 2)س7(.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : الرياض 2)س7(.

وقع حتديده في : 17يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آر53س.

نوعه : ساقية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم R/11428 ورسم عقاري رقم 768 - 42؛

شرقا : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 768 - 42؛

غربا : رسم عقاري رقم 768 - 42 ورسم عقاري رقم R/11428؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب امالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص).
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مطلب رقم 35372 - 42

اسم امللك : ملكاك 5.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة أمزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بن يحيى.

وقع حتديده في : 10ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آر96س.

نوعه : أرض فالحية بها مصرفني؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35377 - 42؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35398 - 42

اسم امللك : حتت ايت خرضي 3.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو ايت فركان.

وقع حتديده في : 24ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07آر42س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر ومصرف؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : اينو باها؛

غربا : فركاني لهو؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35399 - 42

اسم امللك : حلروش 3.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو ايت فركان.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07آر 77س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : سمرار عسو؛

غربا : رابحة حسن؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                         حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 8675 - 43

اسم امللك : "  اجلراعي"

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة النخيل، عرصة بومنقار، درب اجلامع رقم 17 ؛ 

تاريخ التحديد التكميلي : 13 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد التكميلي : 08 آر 43 سنتيار؛

نوعه : حمام في طور البناء؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء ؛

اجملاورون  : 

رقم   التحفيظ  مطلب   ،04  -  40171 رقم  العقاري  الرسم   : شماال  

5843 - 43، ممر و أرض عارية؛ 

شرقا  : الهبال عباس و احلضراوي محمد

جنوبا  : درب اجلامع؛ 

غربا  : الرصيف ؛

طالبي التحفيظ  : التهامي اجلراعي بن محمد؛

مطلب رقم 8989 - 43

اسم امللك  : "  دار صباح"

موقعه : عمالة مراكش، حي القصور، درب السانية، رقم 07 ؛ 

تاريخ التحديد : 26 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد التكميلي : 01 آر 77 سنتيار؛

نوعه : دار للسكنى بها سفلي ، طابق أول و سطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : -اجلدران املشتركة عرضها 0.60 متر 

على طول العالمات 9-8-7-6-5-4-3 و 2-1-16-15-14-13-12-11-10 ؛

اجملاورون  : 

شماال  : الرسم العقاري رقم 53190 - 43 – درب السانية؛ 

شرقا  : مطلب رقم 8519 - 43 –مطلب رقم 8626 - 43 – رسم عقاري 

رقم 53360 - 43؛

جنوبا  : رسم عقاري رقم 54975 - 04؛ 

غربا  : بونيت  ؛

طالبي التحفيظ  : صباح القميزة بنت موالي عبد العاطي؛
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مطلب رقم 9116 - 43

اسم امللك  : "  السعدية"

، درب حلسن  ،  باب دكالة  : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة  موقعه 

اوعلي رقم 57؛ 

تاريخ التحديد : 14 أكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد التكميلي : 01 آر 22 سنتيار؛

نوعه : دار للسكنى بها سفلي ، طابق أول و مرفق بالسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : -اجلدران املشتركة  على طول 

العالمات 2-1، 11-10،10-9،9-8،8-7،7-6،6-5،5-4،4-3،3-2؛

اجملاورون  : 

شماال  : هنية خبان ، عبد الكبير شطيبي ، الرسم العقاري رقم 33424 - 43 ؛ 

شرقا  : زوبيدة زعفوري؛

جنوبا  : الرسم عقاري رقم 45928 - 43؛ 

غربا  : درب حلسن اوعلي  ؛

طالبي التحفيظ  : احمد حضار ؛

مطلب رقم 9138 - 43

اسم امللك  : "  البازي"

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة ، باب دباغ ، درب سبعة رجال  

رقم 127؛ 

تاريخ التحديد : 15 نوفمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد التكميلي : 01 آر 17 سنتيار؛

نوعه : دار للسكنى بها سفلي ، طابق أول ؛ 

عرضها  املشتركة   -اجلدران   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

0.60 متر و 0.80 متر   على طول العالمات 7-6-5-4-3-2-1، 1-10-9؛

-حق الهواء لفائدة السيد احمد البيداري ابداء من علو 2.20 متر من 

سطح األرض مابني العالمات a-b -5-9-8-7-6-5؛

اجملاورون  : 

شماال  : دار الدباغ ادوار ؛ 

شرقا  : عبد الرحيم زنكي؛

جنوبا  : عبد الرحيم زنكي ، درب سبعة رجال الصابة ؛ 

غربا  : الرسم العقاري رقم 11253 - 43  ؛

طالبي التحفيظ  : راكز عبد اجلليل بن محمد و من معه ؛

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

                  جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 39959 - ج

اسم امللك : دباغية. 

إقليم  عمران  أوالد  قيادة  احلكاكشة  القواسم جماعة  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 03 ماي 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18هك 15 ار 78 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : البياز حسن بن امحمد، جوال زوين بن سعيد،البياز حسن بن 

أحمد، ورثة عالل بن عالل، البياز عبداجمليد بن محمد، البياز حليمة بنت 

محمد، البياز ابراهيم بن محمد، بوشعيب بوهالي بن عبداهلل، أحمد 

مودة  بن  أحمد،  بن  عالل  البياز  محمد،  بن  اسماعيل  البياز  قدور،  بن 

عبدالرحيم بن محمد، ورثة البياز عالل بن امحمد، عباسي السعدية 

بنت اسماعيل، البياز مصطفى بن عالل، البياز ثورية بنت محمد، ورثة 

بن  محمد  الوراري  وورثة  محمد  بنت  عائشة  البياز  محمد،  بن  عالل 

اسماعيل؛ شرقا : الوراري محمد بن سعيد، رباحي ابراهيم بن محمد 

وحفيظي عبداحلق بن العربي ؛ جنوبا : ورثة أحمد بن املدني، ورثة املدحي 

زهرة بنت ميلود، منير أحمد بن بوشعيب، ورثة امحمد بن بوشعيب، 

ورثة عيار بوشعيب بن حمودي، فاطمة منير بنت صالح، ورثة الكبير 

اخملتار، منير  بن  احلبيب  بن بوشعيب، بشاري  بن صعيري، شكير عمر 

أحمد بن بوشعيب، فراشني محمد بن أحمد، البياز مصطفى بن عالل، 

البياز حسن بن أحمد، البياز محمد بن أحمد، لكراطي بوشعيب بن 

ورثة  العطار،  مسعود  بنت  زهرة  علي،  بن  محمد  حفيظي  عبداهلل، 

امبارك بن الكراب، شكير عمر بن بوشعيب وورثة العربي بن العربي ؛                                 

بن  بريك  فاحت،  بن  البياز محمد  امحمد،  بن  بن حميش محمد   : غربا 

اجلياللي، حفيظي عبد العزيز بن محمد، البياز املصطفى بن خليفة 

والبياز حسن بن امحمد.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية بصفته وصيا على اجلماعات الساللية 

)اجلماعة الساللية القواسم واهلة(.

مطلب رقم 58993 - 44

اسم امللك : أرض احلطة.

إقليم  عمران  أوالد  قيادة  احلكاكشة  جماعة  الهاروش  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 07 أكتوبر 2015.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 ار 74 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال  : أحمد شكيبي؛ 

شرقا : ممر عمومي؛ 

جنوبا : حرم الدوار؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : شكيبي محمد بن علي.
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مطلب رقم 58994 - 44

اسم امللك : أرض احلطة.

إقليم  عمران  أوالد  قيادة  احلكاكشة  جماعة  الهاروش  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 07 أكتوبر 2015.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 ار 63 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بناية قدمية وخزان للصرف الصحي.

اجملاورون  : 

شماال  : امباركة شكيبي؛

شرقا : ممر عمومي؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 58993 - 44؛ 

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : شكيبي أحمد بن علي.

مطلب رقم 58995 - 44

اسم امللك : أرض احلطة.

إقليم  عمران  أوالد  قيادة  احلكاكشة  جماعة  الهاروش  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 07 أكتوبر 2015.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 ار 81 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بنايتني ومطفية ونخلة.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة محمد بن بالل؛

شرقا : ممر عمومي؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 58994 - 44؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : شكيبي مباركة بنت علي.

مطلب رقم 69471 - 08

اسم امللك : الفدان.

موقعه : دوار أوالد بوبكر جماعة وقيادة بوحمام إقليم ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 10 أغسطس 2016.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هك 35 ار 43 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة أحمد بن بوبكر؛ 

غربا شرقا : الرسم العقاري رقم 18102/س؛ 

جنوبا : ممر عمومي؛  

غربا : الرسم العقاري رقم 18098 - 44.

طالب التحفيظ : الوراري عبدالقادر بن محمد.

مطلب رقم 120715 - 44

اسم امللك : أرض احلطة.

موقعه : دوار اسماعلة جماعة كريديد قيادة أوالد عمران إقليم ودائرة 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 15 أغسطس 2017.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 ار 56 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية قدمية ومرأب وثالث مطفيات وشجرتني.

اجملاورون  : 

شماال : شهيد محمد بن العربي، شهيد املصطفى بن العربي وشهيد

عباس بن هدي؛ 

غربا شرقا : شهيد محمد بن حلسن ومن معه؛ 

غربا شرقا : شهيد محمد بن حلسن ومن معه؛ 

جنوبا : ممر عمومي؛  

غربا : شهيد محمد بن العربي.

طالب التحفيظ : الزاهية الغندور بنت هدي ومن معها.

مطلب رقم 120783 - 44

اسم امللك : رمل العياالت.

إقليم  املشرك  قيادة  بوحيا  سي  أوالد  جماعة  اجلديان  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 12 فبراير 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 82 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار العنب.

اجملاورون  : 

شماال : البيض مليكة بنت محمد والوحيدي اخلميس؛ 

غربا شرقا : اإلدريسي عقة محمد؛ 

جنوبا : زاهية بنت بوحيا، بوطويل العربي وورثة بوطويل أحمد؛  

غربا : العيساوي محمد.

طالب التحفيظ : اإلدريسي عقة أحمد بن عبدالقادر.

مطلب رقم 120829 - 44

اسم امللك : احلصبة.

موقعه : دوار شدادنة أوالد حلسن جماعة وقيادة مطران إقليم ودائرة 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 13 يوليو 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هك 01 ار 00 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

القطعة األولى : 

شماال : قناة رئيسية ومحمد املعيزي؛ 

غربا شرقا : ممر عمومي؛ 
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جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 98080 - 44 وورثة محمد بن عيسى؛  

غربا : خالد بن عيسى بن العوني.

القطعة الثانية : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 98081 - 44؛ 

غربا شرقا : مطلب التحفيظ رقم 98081 - 44؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 98081 - 44؛           

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : حامت عبد القادر بن أحمد.

مطلب رقم 120841 - 44

اسم امللك : ملك حفيظ.

موقعه : شارع عبدالرحمان الدكالي رقم 92 إقليم ومدينة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 15 أغسطس 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 10 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول وجزء من طابق ثاني.

اجملاورون  : 

شماال : ماهر عبدالكبير وبريشة؛ 

شرقا : امحمد والرسم العقاري رقم 14775 - 44؛

جنوبا : سوداني عباس؛  

غربا : شارع عبدالرحمان الدكالي.

طالب التحفيظ : فاحتة حفيظ بنت أحمد ومن معها.

مطلب رقم 120942 - 44

اسم امللك : الفيض.

ودائرة  إقليم  العونات  وقيادة  جماعة  العونات  أربعاء  مركز   : موقعه 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 22 مارس 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 ار 55 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 23298 - 44 و 22162 - 44؛ 

غربا شرقا : طريق رئيسية؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 15484 - 44؛

غربا : ورثة فاطمة بنت احلاج امبارك و احلسن الساقي.

طالب التحفيظ : الشاقي اجلياللي بن مبارك.

مطلب رقم 141395 - 44

اسم امللك : احلطة.

إقليم  عمران  أوالد  قيادة  كريديد  عبداهلل جماعة  أوالد  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 08 يوليو 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 ار 95 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بنايات ومطفيتني.

اجملاورون  : 

شماال : اهنية غيات؛ 

غربا شرقا : طريق رئيسية؛ 

جنوبا : ممر؛  

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : غيات فاطمة بنت عباس.

مطلب رقم 141397 - 44

اسم امللك : احلطة.

إقليم  عمران  أوالد  قيادة  كريديد  عبداهلل جماعة  أوالد  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 09 يوليو 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ار 50 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بناية خفيفة.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة أحمد جهاد بن بوشعيب وورثة عبد السالم العمراني ؛ 

غربا شرقا : طريق رئيسية؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 141395 - 44؛  

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : غيات اهنية بنت عباس.

مطلب رقم 141413 - 44

اسم امللك : الكاعة.

موقعه : دوار املعاريف جماعة كريديد قيادة أوالد عمران إقليم ودائرة 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 19 يوليو 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 ار 21 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : الغوتي معروفي؛ 

غربا شرقا : ممر عمومي؛ 

جنوبا : ورثة أحمد بن الغوتي وورثة الغوتي بن امحمد بشيري؛  

غربا : ورثة محمد بن اخملتار نور يقني.

طالب التحفيظ : معرفي الطيب بن عبد الوهاب.

إعـالنني جديدين عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 15188 - 44

امللك املسمى : "احلطة"

املدعوة  األراضي  ضم  منطقة  بنور  سيدي  ودائرة  باقليم   : الكائن 

املنطقة العليا الشطر األول منطقة رقم 1.
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طالب التحفيظ : محمد تومي بن العربي.

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5507 

بتاريخ 12 مارس 2007 في حدود املطلب املذكور أعاله.

مطلب رقم 16244 - ج

امللك املسمى : "دار عزيزة":

الكائن : بإقليم ومدينة سيدي بنور حي الزرقطوني رقم 45.

 طالب التحفيظ : محمد معروفي بن أحمد.

   ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 2475 

بتاريخ 01 أبريل 1960 في حدود املطلب املذكور أعاله.

احملــافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                              مصطفى بومهدي.

 

محافظة الدار البيضاء عني - الشق

مطلب رقم 1001 - 47

اسم امللك : اموبل دمنيال رقم 3353 حضري 

موقعه : البيضاء عني الشق جتزئة موالي ادريس 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ : 14 ار 70 سنتيارا.

القطعة االولى : 08 ار 74 سنتيارا.

القطعة الثانية : 05 ار 95 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية،

اجملاورون :

 القطعة األولى : 

شماال : 24516 د،

شرقا : طريق اوالد طالب عرضها 10 امتار 

جنوبا : رسم عقاري رقم 7902 - 33، رسم عقاري رقم 46954 س، رسم 

عقاري رقم 46954 س،

غربا : طريق اوالد طالب عرضها 10 امتار ،

اجملاورون القطعة الثانية : 

شماال : 24516 د،

شرقا : طريق اوالد طالب عرضها 10 امتار 

جنوبا : رسم عقاري رقم 21542 س، رسم عقاري رقم 7902 - 33، رسم 

عقاري رقم 46954 س، رسم عقاري رقم 39061 س،

غربا : طريق اوالد طالب عرضها 10 امتار ،

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص،

مطلب رقم 1011 - 47

اسم امللك : لفاروق 8 

موقعه : البيضاء عني الشق حي عني الشق 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ : 11 ار 70 

سنتيارا.

نوعه : أرض عارية،

اجملاورون  : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 1995 - 33،

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 579 - 47، رسم عقاري رقم 58618 - 47

جنوبا : رسم عقاري رقم 58618 - 47، رسم عقاري رقم 80580 - 47،

غربا : رسم عقاري رقم83246 - 63، 

طالب التحفيظ : تعاونية عمر الفاروق لإلسكان،

مطلب رقم 1016 - 47

اسم امللك : ارض الروابعة 

موقعه : البيضاء عني الشق دوار الضرابنة 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ : 52 ار 23 

سنتيارا.

نوعه : أرض عارية،

اجملاورون  : 

شماال : رسم عقاري رقم 55174 س،

شرقا : رسم عقاري رقم 55174 س، 

جنوبا : طريق معبدة عرضها 10 أمتار،

غربا : رسم عقاري رقم 22034 د، رسم عقاري رقم55174 س،

طالب التحفيظ : بوشعيب طربي ومن معه،

مطلب رقم 1018 - 47

اسم امللك : ارض الروابعة 

موقعه : البيضاء عني الشق دوار الضرابنة 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ : 04 ار 51 

سنتيارا.

نوعه : أرض عارية،

اجملاورون  : 

شماال : رسم عقاري رقم 59738 س،
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شرقا : رسم عقاري رقم 82484 - 47، 

جنوبا : رسم عقاري رقم 12852 - 47،

غربا : رسم عقاري رقم 16221 - 63، 

طالب التحفيظ : عبد الواحد جدوي ومن معه،

احملافظ على األمالك العقارية بالبيضاء عني الشق.

                     محمد اخللطي.

 

محافظة سيدي البرنوصي ـ زناتة                                

مطلب رقم 805 - 49

اسم امللك : " هشام  ".

موقعه : عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي  مقاطعة 

سيدي البرنوصي.

مساحته : 01 .

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون :

شماال : محمد بن علي ،

جنوبا : مطلب رقم 19-32 ،

شرقا : مطلب رقم 30-32،

غربا : ملليح بن بوعزة .

طالب التحفيظ : السيد رزقي هشام بن محمد .

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي البر نوصي.

                             عبدالفتاح ايت بوحسني.

 

محافظة برشيد

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى »ارض الشعيبية« 

مطلب رقم 18778 - 53 و الذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 1120 في 17 يونيو 2020

اقرأ : 

تاريخ التحديد : 03 أغسطس 2020 على الساعة 09 صباحا.

و الباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى »ارض السهب« 

مطلب رقم 18334 - 53 والذي نشر اعالن عن حتديده باجلريدة 

الرسمية عدد 1119 في 10 يونيو 2020

عوضا عن :

مطلب رقم 18499 - 53

اقرأ : 

مطلب رقم 18334 - 53

و الباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى » بير مليلة «

مطلب رقم 13822 - 53 للملكو الذي نشر اعالن عن انتهاء

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 565 في 28 أكتوبر 2009

عوضا عن :

موقعه : دائرة الكارة - جماعة احلساسنة دوار حجاج الترس

اقرأ : 

موقعه : دائرة الكارة-جماعة احلساسنة دوار اوالد مالك

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                                           فريد بدري.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للبطاقة  احلامل  احلسن  بن  بوسكو  عبدالرحيم  السيد  أن  للعموم 

الوطنية للتعريف رقم j11496. طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

العقاري رقم 60766 - 09 املؤسس للملك املدعو  »تسيال20« الكـائن 

بحي تسيال جماعة الدشيرة اجلهادية، عمالة انزكان ايت ملول،.  وذلك 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

باجلريدة  اإلعـالن  هذا  نشر  من  يوما  عشر  خمسة  أجل  في  قانونـيا 

الرسمية.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                          عبد احلليم فتح اهلل.
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محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57064 - 75

اسم امللك : احلصيبة.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة اوالد افرج ، دوار

اوالد عبد اهلل.

وقع حتديده في : فاحت أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 02 ار 72 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن اعمر ومعتصم أحمد؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : الفقاري املصطفى وورثة حلسن بن عبد القادر؛

غربا : ورثة محمد بن زهرة .

طالبة التحفيظ : رقية عماري بنت محمد بن بوشعيب.

مطلب رقم 13354 - 75

اسم امللك : ملك السعدية.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة ، جماعة الواليدية ، دوار

حيوط الكاهية.

وقع حتديده في : 02 مارس 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 40 سنتيار.

نوعها : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اجلياللي؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 3766 - 75؛

غربا : املصطفى ثوثة؛ 

طالبة التحفيظ : السعدية حاضش بنت امبارك.

مطلب رقم 45671 - 75

اسم امللك : ارض فدان لعراس.

موقعه : إقليم اجلديدة،دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة سيدي اسماعيل

دوار اوالد رافع.

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 39 ار 26 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية بها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الرافعي؛

شرقا : امحمد كردود ومطلب حتفيظ رقم 2398 - 75 وورثة الساليمي 

وورثة زويتينة؛

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 65929 - 08 واسماعيل زويتينة؛

غربا : ورثة الفطح وورثة احلاج ولد عائشة؛ 

طالب التحفيظ : أحمد زويتينة بن امبارك.

مطلب رقم 57078 - 75

اسم امللك : ارض اجلنان.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة سيدي اسماعيل

دوار املعاشات.

وقع حتديده في : 08 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 سنتيار.

نوعها : دار للسكن من طابق ارضي به مرآب وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 3495 - 75؛

شرقا : مصطفى الغالي والعربي السباعي؛

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 3706 - 75؛

غربا : طريق؛ 

طالب التحفيظ : عبد الرحيم بنكريش بن عبد اهلل.

مطلب رقم 56938 - 75

اسم امللك : ارض احلطة.

موقعه :  إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة سيدي اسماعيل

دوار املعاشات.

وقع حتديده في : 03 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 سنتيار.

نوعها : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة سعيد بلكرون؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 75450 - 08؛

غربا : خديجة عليوات؛ 

طالب التحفيظ : عبد الرحمان مقتاد بن محمد.
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مطلب رقم 45729 - 75

اسم امللك : ارض اجلمل.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة اوالد حمدان 

دوار اوالد الساملي.

وقع حتديده في : 06 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 ار 40 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية به بنايات وبئر.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 4875 ز ورسم عقاري رقم 7098 - 75؛

شرقا : رسم عقاري 4875 ز ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 05 امتار؛

غربا : رسم عقاري رقم 4875 ز؛ 

طالب التحفيظ : بوشعيب عارفو بن محمد.

مطلب رقم 37803 - 75

اسم امللك : أرض الفيض.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة اوالد حمدان 

دوار احلموشات.

وقع حتديده في : 30 أغسطس 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 42 ار 04 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ولد فيطوم؛

شرقا : ورثة اجلياللي بن التومي ؛

جنوبا : ابراهيم بن السايب ومحمد بوعزيزة ؛

غربا : طريق عمومية؛ 

طالب التحفيظ : عبد الرزاق عروي بن ميلود.

مطلب رقم 57115 - 75

اسم امللك : سكن.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة ، جماعة الغنادرة ، دوار بن رحمون.

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 46 سنتيار.

نوعها : سكن من طبق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : حليمة بلكادة بنت محمد؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : ورثة بلكادة محمد ؛

غربا : ورثة بلكادة محمد ؛ 

طالبو التحفيظ : هشام بركي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 57182 - 75

اسم امللك : بالد الرابعة.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة خميس متوح 

دوار الظواهرة.

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 ار 40 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها اشجار وبناء مهدم.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن عريبة ؛

شرقا : ورثة محمد بن عريبة ؛

جنوبا : طالب التحفيظ والعلمي اخلامتي ؛

غربا : ورثة محمد بن عريبة وراقي امينة ؛ 

طالب التحفيظ : نور الدين اخلامتي بن العلمي.

مطلب رقم 57200 - 75

اسم امللك : ارض تيرس.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة سيدي اسماعيل

دوار الكريرات.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 ار 58 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محمد خامتي ولد احلاجة واكبر مصطفى بن عباس ؛

شرقا : عبد اهلل بن بيي ؛

جنوبا : ورثة احمد بن عبو؛

غربا : احمد قربال ؛ 

طالبة التحفيظ : مرية اكراتس بنت مصطفى.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة.

              عبد الرحمان دريوش.

محافظة وجدة - أجناد

مطلب رقم 22984 - 02

اسم امللك : " عريض "

موقعه : عمالة وجدة انكاد ، جماعة بني درار ؛

مساحته االجمالية : 01 آرا 42 س 

نوعه : ارض عارية ؛

حدوده : 

شماال : لغواطي محمد ؛

شرقا : قيسي عبد القادر ؛
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جنوبا : زروقي محمد ؛

غربا : زنقة بعرض ستة امتار ؛

طالب التحفيظ : امحمد اجدايني بن عبد القادر ؛

مطلب رقم 5003 - 77

اسم امللك : " تزين احلاج "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد، دوار لغالليس الفواكة؛

مساحته االجمالية : 01 هـ 92 آرا 03 س 

نوعه : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : الصوابي عبد القادر ؛

شرقا : طريق عمومية بعرض ستة امتار ؛

جنوبا : شعبة ومطلب التحفيظ رقم 18953 - 02 ؛

غربا : بنترية محمد ؛

طالب التحفيظ : جمال الدين مالكي بن عبد القادر ؛

مطلب رقم 5011 - 77

اسم امللك : " تعبوت "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار بني يسبو ؛

مساحته االجمالية : 78 آرا 86 س 

نوعه : ارض فالحية بها غرفة وبئر؛

حدوده : 

شماال : زياني احمد؛

شرقا : ورثة زياني النوار وورثة زياني احمد ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

غربا : ورثة زياني رابح؛

طالب التحفيظ : العيد عزيزي بن سليمان ؛

مطلب رقم 5013 - 77

اسم امللك : " راقن "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار اوالد بنعبداهلل؛

مساحته االجمالية : 26 آرا 48 س 

نوعه : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : بوبقرات الزهرة ؛

شرقا : واد ؛

جنوبا : بوبقرات احمد ؛

غربا : طريق معبدة بعرض عشرة امتار ؛

طالبة التحفيظ : اسماء الدكي بنت اخملتار ؛

مطلب رقم 5015 - 77

اسم امللك : " حميان "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار العراعرة التحاتة؛

مساحته االجمالية : 10 هـ 43 آرا 72 س 

نوعه : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : طريق عمومية عرضها خمسة امتار وبعدها الرسم العقاري 

رقم 44981 - 02؛

شرقا : الديوم ملكاوي ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض خمسة امتار ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 5014 - 77؛

طالبة التحفيظ : الدولة( امللك اخلاص ) ؛

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة أجناد.

     كمال عونة.

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 941 - 78

اسم امللك :  " فدان اجلوش "    

موقعه : عمالة الصخيرات – متارة جماعة سيدي يحيى زعير دوار اخملاليف.

وقع حتديده في : 23 - 07 -  2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ه93 أر63 س.

نوعه : آرض فالحية بها ضاية و خط كهربائي متوسط التوثر

اجملاورون :

شماال :  الرسم العقاري عدد 23934 - راء

شرقا :  مطلبي التحفيظ عدد 28572 - راء  و 28602 - راء

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 27366 - راء . 

غربا :  احلاج الصوافي محمد و ممر

طالب التحفيظ : توفيق ابطال بن علي. . 

احملافظ على االمالك العقارية  بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي.   

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4795 - 81

اسم امللك : "تيرست".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوشو.

 وقع حتديده في : 28 - 10 - 2005.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 20 آر 92 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حمو شنوري؛ عبد السالم حرشاوي؛
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شرقا : الرسم العقاري رقم 12605 - 16؛

جنوبا : الطريق العمومية؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 21955 - 16؛

طالب التحفيظ : محمد سعدود بن محمد.

مطلب رقم 10652 - 16

اسم امللك : "سيدي حمو الركراكي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.

 وقع حتديده في : 16 - 04 - 2002.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 33 آر 72 س في قطعتني.

القطعة األولى مساحتها التي اظهرها التصميم العقاري 03 هـ 55آر 16س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 9061 - 16 ؛

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : بوكعرارة العربي؛ 

غربا : واد راس املا من ورائه القطعة الثانية. 

القطعة الثانية مساحتها التي اظهرها التصميم العقاري 78آر 56س.

اجملاورون : 

شماال : اجلياللي بن العربي ؛

شرقا : واد راس املا من ورائه القطعة األولى؛

جنوبا : بوكعرارة العربي؛ 

غربا : الطريق العمومية. 

طالبة التحفيظ : الرويش عاشورة بنت اخلياطي.

مطلب رقم  17364 - 16

اسم امللك : "فدان املرس".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

 وقع حتديده في : 28 - 10 - 2005.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 98 آر 97 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 29854 - 16؛ طامو البشيري؛

شرقا : البشيري احلسني؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 22404 - 16 ؛ 

غربا : الطريق العمومية؛

طالبو التحفيظ : خديجة بوزعبولة بنت عالل ومن معها.

إعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 6408 - 16

اسم امللك : " التوميات".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار أوالد غامن

طالب التحفيظ : التهامي ازبط بن محمد.

وقع حتديده في : 12 - 01 - 2005.

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  اجلديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 451 بتاريخ 22 - 08 - 2007.

مطلب رقم 13712 - 16

اسم امللك : " راس سيدي امحمد العسري".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير. طالب 

التحفيظ : كمال الوافي بن ادريس ومن معه.

وقع حتديده في : 24 - 01 - 2005.

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  اجلديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 478 بتاريخ 27 - 02 - 2008.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

       زكرياء الدغمي


