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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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نوعـه: أرض فالحية بها دار للسكن وبئر؛ 
موقعه : عمالة مكناس ، دائرة زرهون ، قيادة ملغاصيني ، احملل املدعو : 

"مزارع بني راشد"؛
مساحته : 71 آ 22 س" ؛

اجملاورون : 
شماال: مطلب التحفيظ رقم : 27814 - 05 

شرقا: واد 
جنوبا: مطلب التحفيظ رقم : 29455 - 05؛ 

غربا : طريق ؛
احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك :
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 محرم1438 املوافق 28 أكتوبر 2016؛
- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 5 رجب 1441املوافق 29 فبراير 2020 ؛

- وكالة توثيقية مؤرخة في 28 يناير2020 .
سبتمبر2020على   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا . 
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه

     بوشعيب دومار 

محافظة اجلديدة

 
مطلب رقم 133327 - 08

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020 
طالب التحفيظ : جناة حضار بنت امحمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بلدة بنتامي 
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بلدة اخلياطي 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و بئر و أشجار.
موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار الزحيحيف.

مساحته : 9 آ و 99 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : ولد جحا.
شرقا : التباري بنتونسي. 

جنوبا : طريق. 
غربا : رسم عقاري عدد 103442 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.
 1441 األولى  جمادى   18 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

موافق)14/01/2020(.

مطلب رقم 133330 - 08
تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020 

..EXTRA AGGLOS SARL طالب التحفيظ : شركة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض أسامة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض أسامة 

محافظة وجدة

مطلب رقم 26878 - 02
تاريخ االيداع : 15 يوليو 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد اهلل ارعمان بن احلاج مالك.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ملصايف.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملصايف.
نوعه : أرض فالحية بورية.

يعلى  بني  قيادة   ، القروية  قنفودة  جماعة   ، جرادة  إقليم  موقعه: 
القروية، دوار مزغنان.

مساحته : 39 آر 61 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : املاحي زياني ومن معه؛
شرقا: الرسم لعقاري عدد 147417/02؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛
غربا: ورثة الراشدي بوجمعة.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك :

1 - موجب ملكية عدلي عدد 28 صحيفة 34 كناش رقم 173 بتاريخ 
االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2020 يوليوز   03

بوجدة(.
2 - شهادة إدارية عدد 07/م.ش.ق مؤرخة في 25/04/2019 ) صادرة عن 

قيادة بني يعلى (.
2020 على  التحديد املؤقت: 15 سبتمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

            عمر أزرقان

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29616 - 05 
تاريخ االيداع :25 يونيو 2020 ؛ 

طالب التحفيظ: السيد عبد العزيز لويزي بن محمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اللويزي"؛
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نوعه : أرض فالحية.

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

الشايب.

مساحته : 9 آ و 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 207866 - 08.

شرقا : رسم عقاري عدد 207866 - 08. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 207866 - 08. 

غربا : رسم عقاري عدد 113939/ 08 و زهرة وضاح.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

1 - عقد ملكية عدلي مؤرخ في 29 رمضان 1441 موافق)23/05/2020(.

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 29 رمضان 1441 موافق)23/05/2020(.

 مطلب رقم 133331 - 08

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020 

طالبو التحفيظ : 

1 - عبد اهلل كيجو بن الفاطمي بنسبة 14/120.

2 - محمد كيجو بن الفاطمي بنسبة 14/120.

3 - احمد كيجو بن الفاطمي بنسبة 14/120.

4 - املصطفى كيجو بن الفاطمي بنسبة 14/120.

5 - نور الدين كيجو بن الفاطمي بنسبة 14/120.

6 - فاطنة راسطي بنت امحمد بنسبة 15/120.

7 - عائشة كيجو بنت الفاطمي بنسبة 07/120.

8 - مينة كيجو بنت الفاطمي بنسبة 07/120.

9 - السعدية كيجو بنت الفاطمي بنسبة 07/120.

10 - مباركة كيجو بنت الفاطمي بنسبة 07/120.

11 - مجيدة كيجو بنت الفاطمي بنسبة 07/120.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلرشة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض فاضل 

نوعه : أرض فالحية.

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

ابراهيم.

مساحته : 54 آ 47 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 157485 - 08.

شرقا : رسم عقاري عدد 124238 - 08. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 115726 - 08. 

غربا : طريق.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: 

1 - نظير ملكية عدلي مؤرخ في 24 ذي احلجة 1438 موافق)15/09/2017(.

2 - نسخة اراثة عدلية مؤرخة في 25 شوال 1423 موافق)30/12/2002(.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض مرزكان"

مطلب عدد 133004 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1093 املؤرخة في 11/12/2019.

مبقتضى عقد بيع توثيقي مؤرخ في 17/06/2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو "أرض مرزكان" موضوع مطلب عدد 133004 - 08، الكائن 

باقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار اوالد احميدة بن 

 RIVA INDUSTRIE تتابع من االن فصاعدا في اسم شركة:  سعيد، 

SARL. و ذلك بناء على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا:

عقد بيع توثيقي مؤرخ في 17/06/2020.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

             املعطي زديد

 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55723 - 10

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020.

طالبو التحفيظ : السيدات و السادة :

1 - فرحات عبد الكرمي بن محمد بنسبة 14/96.

2 -  رابحة اخلويط بنت الشرقي بنسبة12/96

3 -  فرحات الزوهرة بنت محمد بنسبة07/96

4 - فرحات حليمة بنت محمد بنسبة07/96

5 -  فرحات امينة بنت محمد ب بنسبة07/96

6 - فرحات املصطفى بن محمد. بنسبة 14 /96

7 -  فرحات جناة بنت محمد بنسبة07/96

8 -  فرحات فاحتة بنت محمد بنسبة07 /96

9 -  فرحات احمد بن محمد ب بنسبة14/96

10 - فرحات احلسنية بنت محمد بنسبة07/96

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "االمل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"االمل". 

مشتمالته: أرض مغروسة باشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو قرب املسيرة 2. 

مساحته : 45 أ 76 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: فرحات عبد الرحمان و ورثة محمد بن مولود 

شرقا : فرحات احمد بن قدور 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: الرسم العقاري رقم 16326 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

لـ4  املوافق  بتاريخ 21مارس 1991  - رسم عدلي موضوعه قسمة   1

رمضان 1411 
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 2002 26ديسمبر  بتاريخ  متروك  إحصاء  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

املوافق لـ21 شوال 1423 

لـ27  املوافق   2003 30مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

محرم 1424

لـ30  املوافق   2005 11مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

محرم 1426 

لـ14  املوافق   2007 31ماي  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  5

جمادى األولى 1428

6 - رسم عدلي موضوعه فريضة بتاريخ 5 يوليو 2007 املوافق لـ19 

جمادى اآلخرة 1428 

7 - شهادة إدارية بتاريخ 25يونيو 2008 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت سبتمبر 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55724 - 10

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد دكري زايد بن موحى. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "تالث بن شرو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ثالت بن شرو". 

مشتمالته: أرض فالحية مغروسة باشجار اخلروب . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة اوالد امبارك جماعة فم اودي احملل 

املدعو متزار عائشة يحيى دوار ايت ويشو. 

مساحته : 80 آ 97 س تقريبا. 

حدوده 

شماال: فاطمة بنت موحى 

شرقا: املدير االقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببني مالل 

جنوبا: املدير االقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببني مالل 

غربا: البوعزاوي ميمون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 24نونبر 2018 املوافق لـ16 

محرم 1440 . 

2 -  شهادة إدارية عدد 119بتاريخ 29أكتوبر 2018

الساعة  2020 على  2 سبتمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55725 - 10

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد لعزيري الزهرة بنت الشرقي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الزهرة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الزهرة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

اخلير. دوار ايت ابراهيم

مساحته : 79 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا : لعزيري بوشرة 

جنوبا: رمضان عبد العزيز 

غربا: لعزيري مصطفى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 28فبراير 2020 املوافق لـ4 

رجب 1441 . 

2 -  شهادة إدارية عدد 32 بتاريخ 24فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت سبتمبر 2020 على الساعة 

12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55726 - 10

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد وعمر عبد الرحمان. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "دار وعمر".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "دار وعمر". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

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

القصيبة احملل املدعو تفشاي اصفرو. 

مساحته : 01 آ 3 س تقريبا. 

حدوده

شماال: واخو عبد السالم 

شرقا: كربازسعيد 

جنوبا: ادمران احماد و اورحو صالح 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 2011 21أغسطس  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  1

املوافق لـ20 رمضان 1432 

أغسطس   10 بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2

2015 املوافق لـ24 شوال 1436

3 -  نسخة لرسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 10 أغسطس 

2015 املوافق لـ24 شوال 1436

4 -  رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18أغسطس 2015 .

5 -  رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30يونيو 2016

6 -  شهادة إدارية 05 عدد بتاريخ 10 مارس 2020 . 

الساعة  2020 على  2 سبتمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و00 دقيقة.
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مطلب رقم 55727 - 10

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد اوعزيز موحى بن زايد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرمي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرمي". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي ومرافق . 

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو اجيون. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال : اعال بناصر ومن معه 

شرقا: اعال بناصر ومن معه 

جنوبا : اجمللس اجلماعي بزاوية الشيخ 

غربا: اوزينبا ميمون ومن معه 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ابريل 2011 املوافق لـ4 جمادى 

األولى 1432 

2 - . شهادة إدارية عدد22 بتاريخ 12نونبر 2014 . 

مطلب رقم 55728 - 10

تاريخ اإليداع : فاحت يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة بكريت سميرة. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قنيبعة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قنيبعة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد طريق الفقيه بن الح. 

مساحته : 23 آ52 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: الرسم العقاري رقم 1119 / ب

جنوبا: بكريت صالح 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 2008 أكتوبر   3 بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  1

املوافق لـ23 محرم 1440 

2 -  نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 11ماي 2011 

املوافق لـ7 جمادى اآلخرة 1432

3 -  نسخة لرسم عدلي موضوعه لفيف متروك بتاريخ 22يونيو 2018 

املوافق لـ8 شوال 1439 .

4 - شهادة إدارية عدد 48 بتاريخ 13فبراير 2020 . 

مطلب رقم 55729 - 10

تاريخ اإليداع :فاحت يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد منصوري موح بن ميمون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "فكري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "فكري". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي اوربيع. 

مساحته : 15 آ 74 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: صالح بن ميمون 

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا: مصطفى بن ميمون 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 46409 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 6 أكتوبر 2018 املوافق لـ26 

محرم 1440 . 

2 - شهادة إدارية عدد 28 بتاريخ 4 أكتوبر 2018

مطلب رقم 55730 - 10

تاريخ اإليداع : فاحت يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد تونسي سيف الدين بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بومليك 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بومليك 2". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الفرج . 

مساحته : 84 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : الرسم العقاري رقم 80930 / 10 

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 51608 / 10

غربا: ا لرسم العقاري رقم 89328 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 ماي 2014 املوافق لـ6 رجب1435

2 -  شهادة إدارية عدد 192بتاريخ 11ابريل 2016

3 -  رسم عدلي موضوعه إصالحي بتاريخ 19سبتمبر 2018 

املوافق لـ9 محرم 1440 4 -  

4 - صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 20سبتمبر 

2018 املوافق لـ10 محرم 1440 . 

مطلب رقم 55731 - 10

تاريخ اإليداع : فاحت يوليو 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - السيد العاللي احملجوب بن محمد بنسبة 01/2
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2 - السيد العاللي غبد اللطيف بن محمد بنسبة 01/2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "العاللي10".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "العاللي 10". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر احملل املدعو 

دوار اوالد حمدان احلمري. 

مساحته: 27 آ 39 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة العاللي بوزكري 

شرقا: العاللي الشرقي 

جنوبا: العاللي الشرقي 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 30792 / س 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 2020 سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 6 مارس 

املوافق لـ11 رجب 1441 . 

مطلب رقم 55732 - 10

تاريخ اإليداع : فاحت يوليو 2020.

طالبي التحفيظ : السيدين

1 - العاللي احملجوب بن محمد بنسبة 01/2

2 - . العاللي عبد اللطيف بنسبة 01/2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "العاللي 11".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "العاللي 11". 

مشتمالته : أرض عارية بها صهريج . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر احملل املدعو 

دوار اوالد حمدان احلمري. 

مساحته : 17 آ 44 س تقريبا. 

حدوده

شماال: العاللي الشرقي 

شرقا: العاللي احمد 

جنوبا: اجمللس اجلماعي سيدي جابر 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 30792 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 2020 سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 6 مارس 

املوافق لـ11 رجب 1441 . 

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " ملك خديجة" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 48216  - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 895 

املؤرخة في 24 فبراير 2016

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 2 يوليو 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

 10  - التحفيظ 48216  امللك املدعو "ملك خديجة" موضوع مطلب 

"تتابع مسطرة  الشكر  " جتزئة  املدعو  احملل  بني مالل  مبدينة  الكائن 

حتفيظه شياعا من االن فصاعدا في اسم السيدات :

1 - عائشة مساعيف بنسة 71/99

2 - ارقية بلفالحية بنسبة 20/99

3 - حسناء مساعيف بنسبة 08/99

ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املذكور وكدا:

1 - حكم ابتدائي عدد 44 بتاريخ 12 نوفمبر 2018

2 - شهادة بعدم االستئناف عدد 41/2017 بتاريخ 28 يونيو 2017

3 - شهادة ضبطية تفيت التبليغ بتاريخ 28 يونيو 2019

في  مؤرخة  عدلي  اراثة  لرسم  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -  4

02اكتوبر2006 املوافق 9 رمضان 1427 

5 - صورة طبق األصل خملارجة عرفية مؤرخة في 26 مايو 2016

6 -  صورة طبق األصل لعقد اشهاد عرفي مؤرخ في 29 مايو 2016

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " النور"

 ذي مطلب التحفيظ عدد 50777  - 10 الذي أدرجت 

خالصة  مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1016 

املـؤرخة في 20 يونيو 2018

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 3 يوليو 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" النور" موضوع مطلب التحفيظ عدد 50777 - 10 الكائن 

احملل  العنصر  فم  جماعة  و  قيادة  القصيبة  دائرة  مالل  بني  بإقليم 

املدعو " املزاريع  "تتابع مسطرة حتفيظه في اسم طالب التحفيظ 

األصلي وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 79 أ 62 س 

عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ ودلك بناء 

على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املذكور. 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

         الشرقي الشوبي

محافظة الرشيدية

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اوالد بالقاسم 

غابة اجلرانة" مطلـب رقـم 38536 - 14 الـذي أدرجت خـالصة 

مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 962 

املؤرخـة في : 07 يونيو 2017

مسطرة  فإن   2020 يوليوز   14  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

مطلب  موضوع   " اجلرانة  غابة  بالقاسم  اوالد  املدعو:"  امللك  حتفيظ 

التحفيظ عدد 38536 - 14 الكائن باقليم الرشيدية، جماعة ارفود،اوالد 

بالقاسم قصر اجلرانة. تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد: موالي 

علي االمراني بن سيدي محمد وذلك مبقتضى نفس العقود املودعة 

سابقا وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور 

وكذا: 

1 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 66 سجل 64 مؤرخ في 17يناير2017. 
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2 - نسخة من رسم شراء عدلي مضمن بعدد 208 س 32 مؤرخ في14 

يوليوز 2006. 

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مضمن بعدد 258 س 22 مؤرخ في 

03 ماي 2012.

 15 في  مؤرخ   64 سجل   325 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  4

فبراير2017. 

احملافظ على األمالك العقارية بالرشيدية 

         احلسن ايت العرج

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38481 - 16 

تاريخ االيداع : 14 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : احمد اجنة بن يشي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان بير اخملزن 2 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان بير اخملزن 2 ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران ايت حسني.

مساحته : 02 هـ 25 آ 96 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : الواد ؛

 شرقا : حمادي بوعروا ؛

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1441 االول  ربيع  من   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

20 نوفمبر 2019 ؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 5 رجب 1441 موافق 29 فبراير 2020 ؛

مطلب رقم 38482 - 16 

تاريخ االيداع : 14 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : احمد اجنة بن يشي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بير اخملزن 1 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بير اخملزن 1 ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران جناتن ايت حسني.

مساحته : 72 آ 48 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : فاطمة بوعروا ؛

جنوبا : الطريق ؛

 شرقا : حمادي بوعروا ؛

غربا : فاطمة بنيحيى ، الرسم العقاري 43077/16. ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

 1441 االول  ربيع  من   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  اصل 

موافق 20 نوفمبر 2019 ؛

مطلب رقم 38483 - 16 

تاريخ االيداع : 14 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : انس توميي بنجلون بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمري ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " حمري ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة املعازيز .دوار السوسيني ايت بوشليفن.

مساحته : 03 هـ 75 آ 12 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بوعزيز صالح ؛

جنوبا : الطريق ؛

 شرقا : ورثة بونوار عسو ؛

غربا : بحال محمد ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق  1441 االخرة  جمادى  من   15 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

10 فبراير 2020 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 10/02/2020 عدد 11/2020/م ت ؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 4 جمادى االخرة 1441 ) 30 يناير 2020 (؛

مطلب رقم 38484 - 16 

تاريخ االيداع : 14 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : مونية بحاج بنت احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ايفر ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ايفر ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران ايت ايزي.

مساحته : 13 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : علي بن اجلياللي ؛

جنوبا : حمادي قاشوش ؛

 شرقا : الطريق ؛

غربا : علي بن اجلياللي ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 4 ربيع االول 1435 موافق 6 يناير 2014 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 24/06/2020 عدد 06/2020 ج ح / م ت ؛
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " فدان الشانطي ".

مطلب 8067 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة

 الرسمية رقم 4190 املؤرخة في 17/02/1993.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 01/07/2020 فان مسطرة حتفيظ 

الكائن   16  - املطلب عدد 8067  ذي   " الشانطي  " فدان  املدعو  امللك 

اصبحت  اخليعن  دوار  املصدر  اخلميسات جماعة سيدي عالل  بدائرة 

تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد محمد اغوتان:

 " تسمية  حتت  س   52 آ   99 مساحتها   3 رقم  للقطعة  بالنسبة   -

اغوتان 1 ".

 " تسمية  حتت  س   25 آ   50 مساحتها   4 رقم  للقطعة  بالنسبة   -

اغوتان 02 ".

التحفيظ  طالب  اسم  في  مسطرته  تتابع  امللك  من  تبقى  وفيما   -

االصلي.

 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا.

2. عقد قسمة عرفي مؤرخ في 06/05/2010.

3. رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/04/2010.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "حي قدماء احملاربني 

وضحايا احلرب ". مطلب 24192 - ر الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 2108 املؤرخة في 20/03/1953.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 22/06/2020 فان مسطرة حتفيظ 

عدد   املطلب  ذي  احلرب"  وضحايا  احملاربني  قدماء  "حي  املدعو  امللك 

24192 - ر الكائن مبدينة اخلميسات اصبحت تتابع من االن فصاعدا 

على الشكل التالي:

في   " فطومة   " تسمية  حتت  س   74 مساحتها   20 رقم  القطعة   -

اسم السادة :

1/ مينة بنت علي بنسبة 9/72.

2/ بوخريص فطومة بنت محمد بنسبة 07/72 .

3/ بوخريص احلسن بن محمد بنسبـــة 14/72 .

4/ بوخريص احلسن بن محمد بنسبـــة 14/72 .

5/ الهونانة زهرة بنت املصطفى بنسبة 14/72 .

6/ بوتعشوشت نعيمة بنت محمد بنسبة 14/72 . بصفتهم طالبي 

التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

 وذلك مبقتضى.

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا.

2. عقد شراء عرفي مؤرخ في 12/08/1955 .

 6 كناش  ايداعه  سبق   (  15/09/1988 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   .3

عدد 591(.

4. رسم صدقة عدلي مؤرخ في 03/04/1964 ) سبق ايداعه كناش 7 

عدد 2295 ( .

5. رسم شراء عدلي مؤرخ في 04/08/1994 ) سبق ايداعه كناش 15 

عدد 382(.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات    

        عز الدين شاكر

محافظة العيون 

مطلب رقم 5190 - 17 

تاريخ اإليداع: 10 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " النعيلة 05 "؛

نوعه: أرض بها مباني خفيفة؛

موقعه: اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛

مساحته:100 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 5122 - 17 ؛ 

شرقا: واد ؛ 

غربا: طريق ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

06 يوليو 2020؛

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 10 سبتمبر 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5191 - 17 

تاريخ اإليداع: 10 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " النعيلة 06 "؛

نوعه: أرض بها مباني خفيفة؛

موقعه: اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛

مساحته:100 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا:الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 

شرقا: طريق و مطلب حتفيظ عدد 5122 - 17 ؛ 

غربا: احمليط األطلسي ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

06 يوليو 2020؛

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 14 سبتمبر 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 



عدد 1125 - فاحت ذواحلجة 1441 )22 يوليو 2020(3150

مطلب رقم 5192 - 17 

تاريخ اإليداع: 10 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " النعيلة 07 "؛

نوعه: أرض عارية؛

موقعه: اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛

مساحته:120 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا:امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

06 يوليو 2020؛

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 16 سبتمبر 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 5193 - 17 

تاريخ اإليداع: 10 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " النعيلة 08 "؛

نوعه: أرض عارية؛

موقعه: اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛

مساحته:50 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا: احمليط األطلسي ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا: احمليط األطلسي ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

06 يوليو 2020؛

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 21 سبتمبر 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5194 - 17 

تاريخ اإليداع: 10 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " النعيلة 09 "؛

نوعه: أرض عارية؛

موقعه: اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛

مساحته:147 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: مطلب حتفيظ عدد 5121 - 17 ؛ 

غربا: الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

06 يوليو 2020؛

2020 على  22 سبتمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

                محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53133 - 18

تاريخ اإليداع: 08 يوليو2020.

طالب التحفيظ : احلاج العماري بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »بن الواعر«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بن الواعر«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة أوالد فنان دوار آيت الساهل.

مساحته: 03هـ 12آر70 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة ادفيفي الطاهر ، ادفيفي صالح، الطريق؛

شرقـا: املصطفى العماري؛ 

جنوبـا: املصطفى العماري؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 ربيع األول 1373 موافق 23 

نوفمبر1953.

 1435 صفر   05 في  مؤرخ  عدلي  تركة  موجب  األصل  طبق  صورة   -

موافق 09 ديسمبر 2013.

 1422 رمضان   09 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  األصل  طبق  صورة   -

موافق 25 نوفمبر 2001.
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 02 موافق   1441 محرم   02 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -

سبتمبر2019.

- صورة طبق األصل رسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 صفر 1435 موافق 

09 ديسمبر2013.

مطلب رقم 53134 - 18

تاريخ اإليداع:10 يوليو 2020.

طالبوا التحفيظ : السادة والسيدات:

1( عبد الصمد ميدان بن عبد اهلل بنسبة 42/240

2( الوندي نعيمة بنت صالح بنسبة 30/240

3( ميدان سهام بنت عبد اهلل بنسبة 21/240

4( ميدان تورية بنت عبد اهلل بنسبة 21/240

5( ميدان قدور بن عبد اهلل بنسبة 24/240 

6( ميدان محمد بن عبد اهلل بنسبة 42/240 

7( ميدان سمير بن عبد اهلل بنسبة 42/240 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بالد احلاجة«.

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

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احلاج.

مساحته: 36آر75 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري 53471/18؛

شرقـا: ورثة صمطة؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري 42643/18؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 1439 محرم   26 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  عقد  األصل  طبق  صورة   -

موافق17 أكتوبر 2017.

 13 موافق   1439 األولى  جمادى   26 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  عقد   -

فبراير2018.

 30 موافق   1437 احلجة  ذي   28 في  مؤرخ  عدلي  قسمة  عقد   -

سبتمبر2016.

 مطلب رقم 53135 - 18

تاريخ اإليداع:10 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : لكبير لعمش بن محمد.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »الشيء«.

نوعــه: دار للسكنى من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد، حي النهضة.

مساحته: 60س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: فاطمة اخلالوي؛

شرقـا: السعدية مشروحي ؛ 

جنوبـا: عائشة بوجعفر؛

غربـا:الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 1432 شعبان   02 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  األصل  طبق  صورة   -

موافق 04 يوليو 2011.

- رسم شراء عدلي مؤرخ 08 شعبان 1433 موافق 28 يونيو 2012.

 17 موافق   1404 احلجة  ذي  في21  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

سبتمبر1984.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 محرم 1419 موافق 22 مايو 1998.

مطلب رقم 53136 - 18

تاريخ اإليداع:10 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : وصال قربوشة بنت عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » ملك وصال قربوشة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: أرض عارية.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد، حي النهضة.

مساحته: 60 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: املصطفى كردة، محمد بن عالل؛

شرقـا: فاطنة عسو، القطاطرة العليا؛ 

جنوبـا: امللك العمومي؛

غربـا: امللك العمومي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 محرم 1439 موافق 20 أكتوبر2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ذي احلجة 1408 موافق 29 يوليو1988.

مطلب رقم 53137 - 18

تاريخ اإليداع: 10 يوليو2020.

طالبوا التحفيظ : السادة والسيدات :

1(اجلبري يوسف بن صالح بنسبة 594/5760

2(اخلروبي فاطنة بنت املعطي بنسبة 444/5760

3(اجلبري نزهة بنت صالح بنسبة 297/5760

4(اجلبري السعدية بنت صالح بنسبة 297/5760

5(اجلبري أحمد بن صالح بنسبة 594/5760

6(اجلبري ثورية بنت صالح بنسبة 297/5760

7(اجلبري زينب بنت صالح بنسبة 297/5760

8(اجلبري مينة بنت صالح بنسبة 312/5760

9(اجلبري محمد بن صالح بنسبة 624/5760

10(اجلبري نادية بنت صالح بنسبة 312/5760
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11(اجلبري جمعة بنت صالح بنسبة312/5760

12(اجلبري مجيدة بنت صالح بنسبة312/5760

13(اجلبري خديجة بنت صالح بنسبة312/5760

14(اجلبري الكبيرة بنت صالح بنسبة 252/5760

15(اجلبري الزهرة بنت صالح بنسبة252/5760

16(لبابي ليلى بنت محمد بنسبة 28/5760

17(لبابي جواد بن محمد بنسبة56/5760

18(لبابي عثمان بن محمد بنسبة56/5760

19(لبابي محمد بن محمد بنسبة56/5760

20(لبابي خديجة بنت محمد بنسبة 285760

21(لبابي هاجر بنت محمد بنسبة 28/5760

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

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

نوعــه: دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون حي السعادة 2.

مساحته: 01 آر 35س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة صافي بوعزة؛

شرقـا: احلاج أحمد لطفي؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: مطلب التحفيظ 9313/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق24   1425 القعدة  ذي   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

ديسمبر2004.

 04 موافق   1398 القعدة  ذي  فاحت  في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

اكتوبر1978.

الثانية  جمادى   24 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  األصل  طبق  صورة   -

1436 موافق 14 ابريل 2015 .

- صورة طبق األصل رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 ذي القعدة 1437 

موافق 24 اغسطس 2016.

الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  األصل  طبق  صورة   -

1440 موافق 25 فبراير 2019.

مطلب رقم 53138 - 18

تاريخ اإليداع:10 يوليو2020.

طالب التحفيظ :صالح فوزي بن املامون.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »ملك صالح فوزي«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: دار للسكنى من سفلي وطابق أول.

موقعـه: مدينة وادي زم، حي املصلى القدمية.

مساحته: 85 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: حمروش زهيدي؛

غربـا: هقهاقي كمال.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13رمضان 1428 موافق26 سبتمبر2007.

مطلب رقم 53139 - 18
تاريخ اإليداع: 10 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : املولودي ميري بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »لقبيب «.

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

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة دوار أوالد عبو.
مساحته: 75 آر تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: ممر؛

شرقـا: ورثة امللودي بن املعطي؛ 
جنوبـا: ورثة بن عمر أحمد؛

غربـا: الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 شوال1437 موافق04 اغسطس2016.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ربيع األول 1441موافق 18 نوفمبر2019.

مطلب رقم 53140 - 18
تاريخ اإليداع: 10 يوليو2020.

طالب التحفيظ : سعاداني عبد الهادي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حمرية 2 «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حمرية 2«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار العمامرة.
مساحته: 02هـ 64 آر 52س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: كطاية العربي؛

شرقـا: الطريق؛ 
جنوبـا: صموتي رشيد؛
غربـا: فطيسة محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

 24 موافق   1441 الثانية  جمادى   29 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -
فبراير2020.

 16 موافق   1441 الثاني  ربيع   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -
ديسمبر2019.

مطلب رقم 53141 - 18
تاريخ اإليداع: 10 يوليو2020.

طالب التحفيظ : رشيد صموتي بن امليلودي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حمرية 1 «.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حمرية 1«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار العمامرة.

مساحته: 02هـ 64 آر 52س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: كطاية العربي؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: صموتي رشيد؛

غربـا: فطيسة محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 24 موافق   1441 الثانية  جمادى   29 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

فبراير2020.

 16 موافق   1441 الثاني  ربيع   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

ديسمبر2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى »الكعدة« 

مطلب التحفيظ رقم 52805 - 18 الذي ادرجت

 خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد :1081 

املؤرخة في 18 سبتمبر 2019.

مسطرة  فإن   ،2020 يوليو  في07  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعــو » الكعدة« مطلب التحفيظ رقم 52805 - 18 

الكائن مدينة حطان دوار شرفاء، تتابـع من اآلن فصاعدا في إسم : 1(

شركة ايديل ستيال ش م م 2/ شركة ماريك لألشغال ش م م سوية 

بينهما. الناجتة عن التصميم العقاري. و ذلك مبقتضى العقود املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:

 31 موافق   1441 األولى  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

ديسمبر 2019.

- حكم صادر عن احملكمة االبتدائية مؤرخ في 16 ديسمبر 2019.

- شهادة عدم االستئناف مؤرخة في 10 فبراير 2020.

 احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة

    بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 59210 - 19

تاريخ اإليداع 25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلزيرة د الكدية 468 ج 2 التابع 

الحباس قبيلة ودراس".

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

2 التابع الحباس قبيلة ودراس".

مشتمالته: أرض فالحية .

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

مساحته : 4 آ 76 س تقريبا.
حدوده : شماال: العربي محمد حمدوش

شرقا: العربي محمد حمدوش
جنوبا: عبد الواحد املقدم القيباش

غربا: عبد الواحد املقدم القيباش
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : حيازة هادئة ومسترة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أغسطس 2020 على الساعة 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59211 - 19
تاريخ اإليداع :25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدالية 1 التابع ألحباس الشرط 

ملسجد سمسة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدالية 1 التابع ألحباس 

الشرط ملسجد سمسة".
مشتمالته: أرض فالحية .

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: مزارع سمسة.
مساحته : 10 آ 16 س تقريبا.

حدوده : شماال: حبس الشرط و ورثة البقالي
شرقا: احلبس العام

جنوبا: األحباس
غربا: األحباس

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أغسطس 2020 على الساعة 
10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59212 - 19
تاريخ اإليداع 25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ج 2 الدرشان 492 التابع ألحباس 

قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ج 2 الدرشان 492 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس".
مشتمالته: أرض فالحية .

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

مساحته 1 هـ 16 آ 32 س تقريبا.
حدوده : شماال: محمد اليسفي و محمد سلمون

شرقا: الطريق و خندق و محمد البكوري
و  البكوري  خدوج  و  الوجلة  النظارة  حبس  و  مخلوف  محمد  جنوبا: 

محمد البكوري
و محمد  زيانش  القدر ملسجد  ليلة  و حبس  البكوري  غربا: عبد اهلل 

البكوري
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.



عدد 1125 - فاحت ذواحلجة 1441 )22 يوليو 2020(3154

سند التملك : حيازة هائدة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أغسطس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة.
 

مطلب رقم 59213 - 19
تاريخ اإليداع :25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلزيرة 468 ج 11 التابع ألحباس 

قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلزيرة 468 ج 11 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس".
مشتمالته: أرض فالحية .

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

مساحته 6 آ 80 س تقريبا.
حدوده : شماال: العربي محمد حمدوش

شرقا: ورثة اخلليل بوعراب
جنوبا: سي احمد الوزاني و محمد علي االندلوسي

غربا: حبس ليلة القدر ملسجد الهرا
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

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

14 و00 دقيقة.
 

مطلب رقم 59214 - 19
تاريخ اإليداع :25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
التابع   475 الدردار  اطرافة   1 "ج   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ج 1 اطرافة الدردار 475 

التابع ألحباس قبيلة ودراس".
مشتمالته: أرض فالحية .

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

مساحته 18 آ 50 س تقريبا.
حدوده : شماال: عبد السالم املهدي االندلسي و عرفة االندلوسي

شرقا: ورثة اخلليل و أحمد بوعراب
جنوبا: ورثة أحمد االندلوسي السوسي

غربا: حبس ليلة القدر
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

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

13 و00 دقيقة

مطلب رقم 59215 - 19
تاريخ اإليداع 25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
التابع   475 الدردار  اطرافة   3 "ج   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ج 3 اطرافة الدردار 475 
التابع ألحباس قبيلة ودراس".

مشتمالته: أرض فالحية .
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا.
مساحته 13 آ تقريبا.

حدوده : شماال: ورثة عبد السالم الرندي 
شرقا: ورثة خدوج االندلوسي

جنوبا: ورثة حمان اجلبلي
غربا: احلاج محمد املقدم

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أغسطس 2020 على الساعة 
13 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59216 - 19
تاريخ اإليداع 25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
التابع   475 الدردار  اطرافة   2 "ج   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

الحباس قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ج 2 اطرافة الدردار 475 

التابع الحباس قبيلة ودراس".
مشتمالته: أرض فالحية .

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

مساحته 4 آ 50 س تقريبا.
حدوده : شماال: خندق
شرقا: محمد بوعراب

جنوبا: ورثة محمد بوعراب
غربا: ورثة محمد بوعراب

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أغسطس 2020 على الساعة 
12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59217 - 19
تاريخ اإليداع :25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كرازو 474 التابع الحباس قبيلة 

ودراس".
التابع   474 "كرازو   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

الحباس قبيلة ودراس".
مشتمالته: أرض فالحية .

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

مساحته : 72 آ 50 س تقريبا.
حدوده : شماال: حبس ليلة القدر و احلبس العام و ملك عبد الواحد و 

احمد االندلوسي و ورثة احسيسن
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شرقا: سعيد حسن االندلوسي
جنوبا: ورثة الروندي و الطريق

غربا: ورثة عبد السالم حمدوش و ورثة اخلليل بوعراب
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

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

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 59218 - 19
تاريخ اإليداع 20يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
التابع   475 الدردار  اطرافة   4 "ج   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ج 4 اطرافة الدردار 475 

التابع ألحباس قبيلة ودراس".
مشتمالته: أرض فالحية .

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

مساحته 12 آ 36 س تقريبا.
حدوده : شماال: ملك عبد السالم و احمد االندلوسي

شرقا: ورثة محمد حمدوش
جنوبا: ورثة محمد االندلوسي
غربا: فاطمة محمد حمدوش

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أغسطس 2020 على الساعة 
11 و15 دقيقة.

مطلب رقم 59219 - 19
تاريخ اإليداع :25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلزيرة د الكدية 468 ج 5 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلزيرة د الكدية 468 ج 

5 التابع ألحباس قبيلة ودراس".
مشتمالته: أرض فالحية .

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

مساحته : 2 آ 90 س تقريبا.
حدوده : شماال: ورثة عبد اهلل حمدوش

شرقا: حبس ليلة القدر ملسجد الهرا
جنوبا: فاطمة احمد االندلوسي

غربا: محمد الشرقاوي و ورثة عبد الرحمان حمدوش
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أغسطس 2020 على الساعة 

12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59220 - 19
تاريخ اإليداع :25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلزيرة د الكدية ج 4 التابع 468 

ألحباس قبيلة ودراس ".
: "اجلزيرة د الكدية ج 4  اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك 

التابع 468 ألحباس قبيلة ودراس".
مشتمالته: أرض فالحية .

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

مساحته : 3 آ 90 س تقريبا.
حدوده : شماال: حبس ليلة القدر ملسجد الهرا و العربي حمدوش

شرقا: العربي حمدوش
جنوبا: ورثة عبد اهلل حمدوش

غربا: عبد الواحد املقدم القيباش
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أغسطس 2020 على الساعة 

14 و00 دقيقة.
 

مطلب رقم 59221 - 19
تاريخ اإليداع :25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلزيرة د الكدية 468 ج 3 التابع 

الحباس قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلزيرة د الكدية 468 ج 

3 التابع الحباس قبيلة ودراس".
مشتمالته: أرض فالحية .

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

مساحته 3 آ 94 س تقريبا.
حدوده : شماال: حبس ليلة القدر ملسجد الهرا

شرقا: العربي محمد حمدوش
جنوبا: عبد الواحد املقدم القيباش

غربا: العربي محمد حمدوش
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

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

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59222 - 19
تاريخ اإليداع :25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
التابع ألحباس   639 البير  : "خواي  امللك حاليا  به  يعرف  الذي  اإلسم 

قبيلة بني حزمار".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "خواي البير 639 التابع 

ألحباس قبيلة بني حزمار".
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مشتمالته: أرض فالحية .
موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، مقاطعة احلي املدرسي، 

دار الزكيك.
مساحته 1 آ 80 س تقريبا.

حدوده : شماال: ورثة حبيبة الستيتو
شرقا: ورثة احمامو

جنوبا: ورثة رحمة اجلياللي
غربا: ورثة الستيتو و الساقية

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27أغسطس 2020 على الساعة 
10 و00 دقيقة.

مطلب رقم  59223 - 19
تاريخ اإليداع 25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تاسية 674 التابع الحباس قبيلة 

بني حزمار".
التابع   674 "تاسية   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

الحباس قبيلة بني حزمار".
مشتمالته: .

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، مقاطعة احلي املدرسي ، 
احملل املدعو: دار الزكيك.

مساحته 13 آ 70 س تقريبا.
حدوده : شماال: حبيبة الصغير

شرقا: ورثة غدان
جنوبا: محمد بن احمد

غربا: محمد كوبي و علي حمامو
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

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

11 و00 دقيقة.
 

مطلب رقم  59224 - 19
تاريخ اإليداع :25يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1.
التابع الحباس   614 الزكيك  "دار   : امللك حاليا  به  يعرف  الذي  اإلسم 

قبيلة بني حزمار ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار الزكيك 614 التابع 

الحباس قبيلة بني حزمار ".
مشتمالته: أرض عارية .

دار  مزارع  املدعو:  احملل  لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 
الزكيك.

مساحته : 25 آ 90 س تقريبا.
حدوده : شماال: الطريق

شرقا: الطريق
جنوبا: الطريق

غربا: فاطمة استيتو

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27أغسطس 2020 على الساعة 
12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59225 - 19
تاريخ اإليداع :25يونيو 2020.

طالبا التحفيظ :
- عبو عبد الواحد بن محمد بنسبة 1 / 2.

- احلسوكي حكيمة بنت احمد بنسبة 1 / 2.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عبو".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة عني احلصن احملل املدعو: القطرة.
مساحته 14 آ 86 س تقريبا.

حدوده : شماال: الطريق
شرقا: احلسني النوينو احلراق

جنوبا: احمد ابغيل
غربا: اخلندق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.
سند التملك : شهادة إدارية بتاريخ 12أغسطس 2015 .

رسم عدلي موضوعه بيان مساحة بتاريخ 16ديسمبر 2015 .
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20أكتوبر 2016

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أغسطس 2020 على الساعة 
09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 59226 - 19
تاريخ اإليداع 29يونيو 2020.

طالبا التحفيظ :
- العلوي سعيد بن احمد بنسبة 1 / 2. 

- البني اخملتار بن العلمي بنسبة 1 / 2.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرابو".

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

البيسو  املدعو:  ، احملل  املالليني  إقليم تطوان قيادة وجماعة   : موقعه 
القالليني .

مساحته 75 آ تقريبا.
حدوده : شماال: الطريق

شرقا: الطريق
جنوبا: محمد اليحياوي

غربا: محمد بلعيش
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 5 أكتوبر 2005 .
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19أكتوبر 2016 . شهادة إدارية بتاريخ 

10 يناير 2020 .
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28أغسطس 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة.
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

        املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3584 - 20

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020 .

مالكة  بصفتها  احمد  بنت  العيادي  فاطمة  السيدة   : التحفيظ  طالبة 

منفردة.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زيان ا "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زيان ا "

نوعه : دار للسكنى من طابق سفلي وملحق بالسطح .

موقعه : سال املدينة حي املزرعة شارع الكندي رقم 14 مقاطعة تابريكت.

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة الكندي عرضها 7 م . 

شرقا : السيد محمد وريكة بن ادريس. 

جنوبا : السيد العوني محمد .

غربا : السيد حمينينة محمد.

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك : 

1( رسم عقد ملكية عدلي مؤرخ في 7 شوال 1440 املوافق 11 يونيو 

رقم  األمالك  كناش   146 بعدد  سجل   160 بصحيفة  مضمن   2019

26/18 بتاريخ 20 شوال 1440 املوافق 24 يونيو 2019.

2(شهادة ادارية مؤرخة في 16 أبريل 2019 رقم 73/19 

تطبيقا  تأجيله  مت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

حالة  بإعالن  املتعلق   2020 مارس   24 في  املؤرخ  املرسوم  ملقتضيات 

الطوارىء الصحية. 

مطلب رقم 3585 - 20

تاريخ اإليداع : 13 يوليو 2020 .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حانوت اجلزارين القدمية 1479 "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حانوت اجلزارين القدمية 1479".

نوعه : حانوت بطابق أرضي .

 1479 القدمية  اجلزارين  حانوت  املدعو  احملل  املدينة،  سال   : موقعه 

مقاطعة باب ملريسة .

مساحته : 11 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة طريق سوق الغزل

شرقا : حانوت لألحباس 1480.

جنوبا : مطلب رقم 3554 - 20 .

غربا : حانوت لألحباس 1478.

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك : 

األول 1344 هــ  ربيع  بتاريخ 26  نسخة مطابقة لألصل من كناش اإلحصاء 

املوافق 13 أكتوبر 1925 مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق بسال. 

تطبيقا  تأجيله  مت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

حالة  بإعالن  املتعلق   2020 مارس   24 في  املؤرخ  املرسوم  ملقتضيات 

الطوارىء الصحية.

مطلب رقم 3586 - 20

تاريخ اإليداع : 13 يوليو 2020 .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حانوت اجلزارين القدمية 1480 "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حانوت اجلزارين القدمية 1480".

نوعه : حانوت بطابق أرضي .

 1480 القدمية  اجلزارين  حانوت  املدعو  احملل   ، املدينة  سال   : موقعه 

مقاطعة باب ملريسة .

مساحته : 12 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة طريق سوق الغزل

شرقا : حانوت لألحباس 1481.

جنوبا : فندق الدجاج للجيالني احلياني .

غربا : حانوت لألحباس 1479.

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك : 

نسخة مطابقة لألصل من كناش اإلحصاء بتاريخ 26 ربيع األول 1344 هـــ 

املوافق 13 أكتوبر 1925 مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق بسال.

تطبيقا  تأجيله  مت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

حالة  بإعالن  املتعلق   2020 مارس   24 في  املؤرخ  املرسوم  ملقتضيات 

الطوارىء الصحية.

مطلب رقم3587 - 20

تاريخ اإليداع : 13 يوليو 2020 .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حانوت اجلزارين القدمية 1478 "

اجلزارين  حانوت   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

القدمية1478 ".

نوعه : حانوت بطابق أرضي .

 1478 القدمية  اجلزارين  حانوت  املدعو  احملل   ، املدينة  سال   : موقعه 

مقاطعة باب ملريسة .

مساحته : 09 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : زنقة طريق سوق الغزل

شرقا : حانوت لألحباس1479.

جنوبا : مطلب رقم 3554 - 20.

غربا : حانوت لألحباس 1477.

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك : 

نسخة مطابقة لألصل من كناش اإلحصاء بتاريخ 26 ربيع األول 1344 هـــ 

املوافق 13 أكتوبر 1925 مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق بسال.

تطبيقا  تأجيله  مت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

حالة  بإعالن  املتعلق   2020 مارس   24 في  املؤرخ  املرسوم  ملقتضيات 

الطوارىء الصحية. 

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة

العلمي النعيم   

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10131 - 25

تاريخ االيداع : 25 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : السيد املصطفى نشاط بن مجاهد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد آدم ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد آدم"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " البليديني ".

مساحته : 44 آ تقريبا . 

شماال : الطريق ؛

شرقا : مينة الودادي؛

جنوبا : ممر؛

غربا : جنمي طارق وفقدي عائشة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 173 عدد 123 في 25 فبراير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 10 فبراير 2020.

2020 على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10132 - 25

تاريخ االيداع : 29 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : السيد احلسني محمد بن احلاج بنعيسى .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمري".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمري".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد طرفاية ".

مساحته : 04 هـ 55 آ تقريبا . 

شماال : حبيب محمد وملك سليمان ؛

شرقا : الرفالي عبد الكرمي وملك ورثة احلاج املفضل؛

جنوبا : الرفالي عبد الكرمي وملك ولد حماني ورثة احلاج املفضل؛

غربا : حرمي شفق والكبير بن احمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم شراء عدلي بتاريخ أكتوبر 1990؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 124 عدد 124 في 27 يونيو 2019؛

نسخة لرسم معاوضة عدلي بتاريخ 10 مارس 1992؛

2020 على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10133 - 25

تاريخ االيداع : 30 يونيو 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة عدالني رشيدة بنت احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلويط ".

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " البصاصلة".

مساحته : 01 هـ 35 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة سليم امليلودي، ورثة محمد البرهومي، ورثة حلسن برهومي؛

شرقا : البشير النعمي؛

جنوبا : ممر؛ 

غربا : ورثة سليم امليلودي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 81 عدد 274 في 22 أكتوبر 2009؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 80 عدد 399 في 24 أغسطس 2009؛

صوة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 171 عدد 104 في 

12 فبراير 2020؛

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 73 عدد 471 في 14 أبريل 2008؛

رسم اشهاد عدلي مضمن بكناش 48 عدد 366 في 18 أغسطس 2009؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 80 عدد 399 في 24 أغسطس 2009؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 81 عدد 198 في 09 أكتوبر 2009؛
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شهادة إدارية مؤرخة في 24 مارس 2008؛

موافقة مؤرخة في 09 ديسمبر 2009؛

شهادة إدارية مؤرخة في 06 أكتوبر 2009؛

شهادة إدارية مؤرخة في 30 سبتمبر 2009؛

2020 على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال . 

مطلب رقم 10134 - 25

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020

طالب التحفيظ : السيد احمد راقي بن السبتي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوخلالخل 5" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوخلالخل 5".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو اوالد اخلدير .

مساحته : 90 آ 57 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اجلياللي راقي؛

شرقا : محمد دليلي، الطريق؛ 

جنوبا : ورثة خدري عبد القادر، ورثة عبو بن الغازي؛

غربا : ورثة عبو بن الغازي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 202 1 –صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 10 عدد 

في 03 يناير 2018؛

نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 23 عدد 325 في 03 سبتمبر 2003؛

نسخة لرسم اصالح اراثة عدلي مضمن بكناش 98 عدد 424 

في 27 ديسمبر 2017؛

صورة شمسية لرسم حيازة مضمن بكناش 114 عدد 307 في 

24 نوفمبر 2019؛

صورة شمسية لرسم موافقة مضمن بكناش 108 عدد 59 في 

22 يناير 2019؛

2020 على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 10135 - 25

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020

طالب التحفيظ : السيد احمد راقي بن السبتي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر حلمر" 

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو اوالد اخلدير .

مساحته : 97 آ 77 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اجلياللي راقي؛

شرقا : ارسم العقاري رقم : 13840 - 25؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 32305 - 25؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم موجب حيازة مضمن بكناش 116 عدد 139 في 20 نوفمبر 2019؛

صورة شمسية لرسم موافقة مضمن بكناش 59 عدد 22 يناير 2019؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 10 مكرر عدد 41 في 

11 أبريل 2018؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 23 عدد 325 

في 03 سبتمبر 2003؛

اراثة مضمن بكناش 98 عدد 424 في  صورة شمسية لرسم اصالح 

27 ديسمبر 2017؛

صورة شمسية لرسم اصالح حيازتني مضمن بكناش 121 عدد 78 في 

16 مارس 2020؛

2020 على  أكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10136 - 25

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020 

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي راقي بن السبتي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوخلالخل " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوخلالخل".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو اوالد اخلدير.

مساحته : 90 آ 57 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فطومة راقي ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : احمد راقي؛

غربا : ورثة عبو بن الغازي..

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم موجب حيازة عدلي مضمن بكناش 115 عدد 273 في 

20 نوفمبر 2019؛

2 - صورة شمسية لرسم اصالح حيازتني مضمن بكناش 118 عدد 156 

في 16 مارس 2020؛
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3 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 23 عدد 325 في 

03 سبتمبر 2003؛

4 - صورة شمسية لرسم اصالح اراثة عدلي مضمن بكناش 98 عدد 424 

في 27 ديسمبر 2017؛

5 -صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 10 مكرر في 

11 أبريل 2018؛

صورة شمسية لرسم موافقة عدلي مضمن بكناش 108 عدد 59 في 

22 يناير 2019؛

2020 على  أكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10137 - 25

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي راقي بن السبتي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر حلمر 2 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر حلمر 2".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو اوالد اخلدير .

مساحته : 1 هـ 01 آ 33 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد الكرمي راقي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 13840 - 25؛

جنوبا : احمد راقي ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم موجب حيازة عدلي مضمن بكناش 114 عدد 309 في 

20 نوفمبر 2019؛

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 10 مكرر عدد 41 

في 11 أبريل 2018؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 22 عدد 325 

في 03 سبتمبر 2003؛

صورة شمسية لرسم اصالح اراثة مضمن بكناش 98 عدد 424 في 

27 ديسمبر 2017؛

رسم شراء اصالح عدلي مضمن بكناش 120 عدد 08 في 05 فبراير 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 158 عدد 190 في 14 نوفمبر 2018؛

2020 على  أكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10138 - 25

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد النعناعي .

 "E االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الظهر 2 القسمة

."E االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الظهر 2 القسمة

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة احملل املدعو اوالد سالمة .

مساحته : 1 هـ 50 آ 26 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة لوراوي مرزاق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 8402/ر؛

جنوبا : سد اظهر العصمة ؛

غربا : النعناعي ميلودة احد الولرثة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 172 عدد 192 في 25 فبراير 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 24 يناير 2020؛

2020 على  أكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10139 - 25

تاريخ االيداع : فاحت يوليو 2020

طالبا التحفيظ االنستني : : 

بسمة مكرم بنت عبد الرزاق 

رمي مكرم بنت عبد الرزاق

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البقالية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضيعة مكرم "

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو حلرار .

مساحته : تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : سرور بنت املفضل ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : السعدي بن امبارك ؛

غربا : ورثة عبد القادر بن املكناسي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –عقد توثيقي مؤرخ في 20 ماي 2020

2 - نسخة لرسم ملكية مؤرخ في 20 مارس 1986؛

2020 على  أكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10140 - 25

تاريخ االيداع : 14 يوليو 2020 

طالبو التحفيظ : السيدين : 

حسن بودرة بنسبة 1/2

فتيحة بربر بنسبة 1/2
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احليرش ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد حسن وفتيحة".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد رزوك ".

مساحته : 30 آ تقريبا . 

شماال : ورثة ملقدم بن بوعزة ؛

شرقا : محمد بن الشاوي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : لكبير بن محمد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 18 عدد 1156 في 

02 ديسمبر 1958؛

نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 107 عدد 34 في فاحت 

سبتمبر 1983؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 107 عدد 268 في 25 أكتوبر 2013؛

رسم إشهاد عدلي مضمن بكناش 68 عدد 755 في 31 أكتوبر 2013؛

عقد عرفي مصصح االمضاء مؤرخ في 24 يناير 2019 ؛

اشهاد مصحح االمضاء مؤرخ في 25 يناير 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 04 أكتوبر 2013؛

2020 على  أكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10141 - 25

تاريخ االيداع : 16 يوليو 2020 

للشرب"  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  التحفيظ  طالب 

قطاع املاء"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خزان بير النصر –ق 01 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خزان بير النصر -ق01".

نوعه : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة بئر النصر

مساحته : 02 آ 84 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد لكميري ؛

شرقا : محمد لكميري؛

جنوبا : محمد لكميري؛ 

غربا : محمد لكميري .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 171 عدد 40 في 

16 يناير 2020؛

محضر التراضي مؤرخ في 11 فبراير 2020؛

نسخة من اجلريدة الرسمية عدد 5587؛

تصميم جتزيئي ؛

2020 على  أكتوبر   16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10142 - 25

تاريخ االيداع : 16 يوليو 2020 

للشرب"  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  التحفيظ  طالب 

قطاع املاء"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قناة وممر بير النصر ق 2-3-4 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قناة وممر بير النصر ق 2-3-4- "

نوعه : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة بئر النصر

مساحته : 7 آ 49 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد لكميري ؛

شرقا : محمد لكميري؛

جنوبا : محمد لكميري؛ 

غربا : محمد لكميري .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 171 عدد 40 في 

16 يناير 2020؛

محضر التراضي مؤرخ في 11 فبراير 2020؛

نسخة من اجلريدة الرسمية عدد 5587؛

تصميم جتزيئي ؛

2020 على  أكتوبر   16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

       مازي املصطفى

 

محافظة الرماني

مطلب رقم 5390 - 29

تاريـخ اإليـداع : 08 يوليو 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 -ندى النضر بنت غبراهيم بن أحمد بنسبة 809/816؛

2 -أمني التاجي بن بنعزوز بن احملجوب بنسبة 7/816.
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اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " الشطبة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشطبة 1 ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

مـوقعـه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة جمعة مول البالد 

احملل املدعو دوار الفرجان قبيلة النجدة .

مسـاحتـه : 02 هـ 60 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : ورثة بوعزة بن كروم منهم بوشتى اجمليدي؛

شـرقـا : ورثة بوعزة بن كروم منهم بوشتى اجمليدي ؛

جنوبا : احلاثمي اجلياللي والشعبة؛

غـربـا : طريق عمومية وورثة احلاج كرومم منهم عبد الرحيم اجمليدي .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 ذي القعدة 1433 ) 12 اكتوبر 2012(؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 24 شعبان 1430 ) 15 اغسطس 2009(؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 شعبان 1436 ) 01 يونيو 2015(؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ذي احلجة 1433 ) 02 اكتوبر 2012 (؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 جمادى الثانية 1438 ) 15 مارس 2017(؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 محرم 1441 ) 09 سبتمبر 2019(؛

- رسم فريضة عدلي مؤرخ في 16 جمادى الثانية 1441 ) 15 اكتوبر 2019(؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 07 سبتمبر 2020 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5391 - 29

تاريـخ اإليـداع : 08 يوليو 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 -ندى النضر بنت غبراهيم بن أحمد بنسبة 809/816؛

2 -أمني التاجي بن بنعزوز بن احملجوب بنسبة 7/816.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " الشطبة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشطبة 2 ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

مـوقعـه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة جمعة مول البالد 

احملل املدعو دوار الفرجان قبيلة النجدة .

مسـاحتـه : 03 هـ 70 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : ورثة بوعزة بن كروم منهم عبد الرحيم اجمليدي؛

شـرقـا : الشعبة ؛

جنوبا : طالبة التحفيظ ؛

غـربـا : شعبة ) املناصرة (.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 ذي القعدة 1433 – 12 اكتوبر 2012(؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 24 شعبان 1430 ) 15 اغسطس 2009(؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 شعبان 1436 ) 01 يونيو 2015(؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ذي احلجة 1433 ) 02 اكتوبر 2012 (؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 جمادى الثانية 1438 ) 15 مارس 2017(؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 محرم 1441 ) 09 سبتمبر 2019(؛

- رسم فريضة عدلي مؤرخ في 16 جمادى الثانية 1441 ) 15 اكتوبر 2019(؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 07 سبتمبر 2020 

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5392 - 29

تاريـخ اإليـداع : 08 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة ندى النضر بنت غبراهيم بن أحمد .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " الشطبة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشطبة 3".

نـوعـه : " ارض فالحية".

مـوقعـه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة جمعة مول البالد 

احملل املدعو دوار الفرجان قبيلة النجدة .

مسـاحتـه : 05 هـ 30 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : ورثة النضر عزوز بن احلاج؛

شـرقـا : الرسم العقاري عدد 13122/ر ؛

جنوبا : احلامتي حمادي وورثة اجمليدي بوعزة بن كروم ؛

غـربـا : شعبة ) املناصرة ( من ورائها ورثة بن عسو .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 جمادى األولى 1433 ) 30 مارس 2012(؛

- شهادة إدارية عدد 641 بتاريخ 28 مارس 2012 قيادة البراشوة؛

- رسم شراء عدلي مؤخ في 15 جمادى األولى 1433 ) 06/04/2012(؛

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 محرم 1441 ) 09 سبتمبر 2019 (.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 07 سبتمبر 2020 

على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي      

 

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 35995 - 30 

تاريخ اإليـداع : 14 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد الكرافس بوحاجة بن بوشتى بن احلاج اجلياللي.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "فدان مريس".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان مريس".

نوعـه : أرض فالحية.

: إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، جماعة و قيادة اوالد نوال،  موقعه 

دوار الضعاف الغباري.

مساحته : 99 آر 56 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 8323 - 30 ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 8397 - 30 و رسم عقاري رقم 7438 - 30 ؛

شرقا : احلسني نعيمي بن اعويشة ؛ 

غربا : رسم عقاري رقم 8323 - 30، ورثة احمد بن علي و رسم عقاري 

رقم 7509 - 30.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 ذي احلجة 1440 - 07 أغسطس 

2019 مضمن بعدد 252 صحيفة 392 سجل التركات رقم 25 بقسم 

التوثيق بسيدي قاسم.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35996 - 30 

تاريخ اإليـداع : 14 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد الكرافس بوحاجة بن بوشتى بن احلاج اجلياللي.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "حيط السما".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حيط السما".

نوعـه : أرض فالحية.

: إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، جماعة و قيادة اوالد نوال،  موقعه 

دوار الضعاف الغباري.

مساحته : 8 هـ 23 آر 27 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج حمو النعيمي، ورثة العربي الكرافس، ورثة بوشتى 

بياضي وورثة احلاج محمد الكرافس ؛

جنوبا : محمد سليم، رسم عقاري رقم 8225 - 30، رسم عقاري رقم 

5736 - 30 و رسم عقاري رقم 8223 - 30؛

شرقا : احلسني النعيمي بن العويشة ؛ 

غربا : ورثة العربي الكرافس و مطلب رقم 18695ر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 ذي احلجة 1440 - 07 أغسطس 

بقسم   25 رقم  التركات  سجل   392 صحيفة   252 بعدد  مضمن   2019

التوثيق بسيدي قاسم.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

.)12h( الساعة  الثانية عشر زواال

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

    يحي حساني

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62287 - 35

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : مرمي بنعدي بنت العياشي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ادا لعياشي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : يامر.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الصويرة، جماعة وقيادة اوناغة دوار املساسة. 

مساحته : 34 آ 11 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومية. 

شرقا : حسن بنعدي 

جنوبا : ورثة بنعدي احلسني وبعضا الرسم العقاري عدد 26455 - 35 

)عمر اكزار(.

غربا : الرسم العقري عدد 26455 - 35 )عمر اكزار(.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2017.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 اغسطس 2015.

- شهادة إدارية عدد 77/ 2015 مؤرخة في 28 اغسطس 2015.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 27 اغسطس 2020 مع09 : 30 صباحا

مطلب رقم 62288 - 35

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مستوصف أوالد حسان.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مستوصف أوالد حسان.

نوعه : أرض بها مستوصف.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، جماعة تكاط، احملل املدعو مستوصف 

أوالد حسان. 

مساحته : 15 آ 43 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومية – محمد جبيلي. 

شرقا : عبد الوهاب الفصيحي.

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 01 عرضها 30 مترا.

غربا : حسن جبيلي – مدرسة.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

بالصويرة  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  -نسخة 

مؤرخة في 30 يونيو 2020.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 02 سبتمبر 2020 مع 12 : 30 زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : تاغولت.

مطلب رقم 59822 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1062 املؤرخة في 08 ماي 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 26 يونيو 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

بإقليم  الكائن   35  -  59822 عدد  التحفيظ  مطلب  ذي  تاغولت"   " املسمى 

الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة أكرض، دوار إداوزمن، ستتابع من اآلن 

 ،1982 يوليو   16 بتاريخ  مزداد  محمد،  بن  بولهنا  خالد   : السد  في  فصاعدا 

اللوي،  فاطمة  بالسيدة  متزوج   ،N208902 رقم  الوطنية  للبطاقة  احلامل 

العقود  نفس  على  بناء  وذلك  الصويرة،  دكالة  باب  الرازي  بزنقة   34 ساكن 

املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور، وكذا رسم رسم شراء عدلي مؤرخ 

في 11 يونيو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : دكان العلمي.

مطلب رقم 59644 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1049 املؤرخة في 06 فبراير 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 13 يوليو 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " دكان العلمي " ذي مطلب التحفيظ عدد 59644 - 35 الكائن مدينة 

الصويرة، ساحة اجلوطية، دكان العلمي، ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

نفس طالب التحفيظ باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 05 س، 

وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا، ونسخة مستخرجة من كناش 

محتويات أمالك الدولة مؤرخ في 02 يوليو 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي.    

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31749 - 39

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020.

طالبا التحفيظ :

- السيد احمد ادزرود بن علي بنسبة 1/2.

- السيد طارق ادزرود بن علي بنسبة 1/2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مفتاح الرزق «.    

نوعـه : ارض فالحية.

احلمري  موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  اسن  جماعة  ادوز  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 03 هـ 71 ار 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت حمداوي؛ 

شرقا : ورثة ايت شيخ وورثة اليزيد بن علي بوسمارة؛ 

جنوبا : ورثة مسعود بن علي والطريق؛

غربا : واد سناغة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 مارس 2015.

- نسخة طبق االصل لعقد شراء عرفي مؤرخ في 23 نوفمبر 2011.

- نسخة طبق االصل لعقد شراء عرفي مؤرخ في 19 اكتوبر 2016.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 08 فبراير 2008.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 مارس 1998.

مطلب رقم 31750 - 39

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة اصبان بنت صالح. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » موسنان «.    

نوعـه : ارض عارية مبني في جزء منها دار للسكن سفلية.

موقعه : دوار بو العجالت جماعة ايت مخلوف قيادة متالوكت تارودانت.

مساحته : 30 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت الزويت سعيد؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ايت الزويت مبارك؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 يناير 2016.
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مطلب رقم 31751 - 39

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيدة يامنة البسام بنت احلسن بنسبة 1/8. 

- السيد عمار العسري بن موسى بنسبة 2/8. 

- السيد ابراهيم العسري بن موسى بنسبة 2/8. 

- السيدة عائشة العسري بنت موسى بنسبة 1/8. 

- السيدة مليكة العسري بنت موسى بنسبة 1/8. 

- السيدة رقية نافعي بنت موسى بنسبة 1/8. 

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

نوعـه : ارض فالحية.

قيادة  اوعمر  احمد  الفوقانيني جماعة سيدي  اغشيني  دوار   : موقعه 

عني شعيب دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 29 ار 67 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : صدقي عمر؛ 

شرقا : املهيدي محمد؛ 

جنوبا : فكري محمد؛

غربا : ورثة امبارك بن ابيه منهم العسري احمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 يناير 2020.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 ابريل 2019.

مطلب رقم 31752 - 39

تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2020.

طالبا التحفيظ :

- السيدة لال مليكة بنحفيظ بنت سيدي اماد بنسبة 1/1 حق الرقبة.

- السيد موالي عبد الكبير اضمصي بن موالي عمر بنسبة 1/1 حق االنتفاع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار لال مليكة «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : زرايب أوالد بنونة تارودانت.

مساحته : 01ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت الهماز؛ 

شرقا : بوسالم ايت احليان وبن عطوش محمد؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يوليو 1968.

- عقد هبةعدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2019.

مطلب رقم 31753 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عدنان شكير بن محمد.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية.

الطاهر  زاوية سيدي  الفوقانيني جماعة  البعرير  دوار  : وسط  موقعه 

قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 01ار 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : امباركة ايت هور؛ 

جنوبا : ورثة صادق طاهر؛

غربا : فاطنة ايت هور؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 10 سبتمبر 2018.

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 03 اكتوبر 2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 14 فبراير 2020.

- وكالة عرفية مؤرخة في 18 سبتمبر 2018.

مطلب رقم 31754 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة ايت احميدة «.    

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار ايت احميدة جماعة سيدي موسى احلمري قيادة ودائرة 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 18 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 
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جنوبا : ورثة الساقي مبارك، الطريق والبوبكري البشير؛

غربا : البوبكري علي، ورثة التهامي بن احمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 25 يونيو 2020.

مطلب رقم 31755 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة ايت عياد «.    

نوعـه : مدرسة.

ودائرة  قيادة  احلمري  موسى  سيدي  جماعة  عياد  ايت  دوار   : موقعه 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 35 ار 95 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الكانبا عبد الكبير؛ 

جنوبا : مصلى الدوار؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 25 يونيو 2020.

مطلب رقم 31756 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة ايت عيسى «.    

نوعـه : مدرسة.

: دوار ايت عيسى جماعة سيدي موسى احلمري قيادة ودائرة  موقعه 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 30 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9146 - 39؛ 

شرقا : ورثة ايت الكرومي؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9146 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 9146 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 25 يونيو 2020.

مطلب رقم 31757 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد رشيد لبويهي بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بوتيكيو «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اكركني جماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت دائرة أوالد 

برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 03 هـ 50 ار 05 س تقريبا.

حدوده : 

القطعة األولى : 

شماال : بوخريص احلسني والرسم العقاري عدد 40652 - 39؛ 

شرقا : السهب؛ 

جنوبا : افرض محمد وافرض عائشة؛

غربا : ورثة ملوك وابن الكايل؛

القطعة الثانية : 

شماال : الرسم العقاري عدد 40652 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 19283 - 39؛ 

جنوبا : افرض عائشة؛

غربا : السهب؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 04 يونيو 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 مارس 2020.

- اشهاد عرفي مؤرخ في 15 يوليو 2020.

مطلب رقم 31758 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة بويحي املركزية «.    

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 29 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلياني امباركة؛ 
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شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : علي ايت مالك؛

غربا : احلياني امبارك؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 25 يونيو 2020.

مطلب رقم 31759 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة بورية «.    

نوعـه : مدرسة.

احلمري  ودائرة سيدي موسى  قيادة  الدير  بورية جماعة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 29 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ملك الدوار؛ 

جنوبا : ملك الدوار والسماللي ابراهيم؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 25 يونيو 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30181 - 41

تاريخ االيداع : 07 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - علي بن ادريس ايوجيل؛

2 - حلسن بن ادريس ايوجيل؛

3 - محمد بن ادريس ايوجيل؛

4 - إبراهيم بن ادريس ايوجيل،بصفتهم شركاء على الشياع وسوية 

بينهم.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : سهب عشار.

االسم الدي اعطاه طالبوالتحفيظ للملك : "سهب عشار". 

نوعـه : أرض فالحية؛

السبع  آيت  وجماعة  كندر،قيادة  إميوزار  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 

جلروف، احملل املدعو : "دوار سهب عشار".

مساحته : 01 هـ 12 آ 01 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حدو أيوجيل؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 30341 - 41؛

جنوبا : ورثة محمد بن حمو؛

غربا : عزيز بن احلسني ايوجيل، ادريس بن عقا ايوجيل؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - عقد صدقة عدلي مؤرخ في 04 يونيو 1998؛

2 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 02 يونيو 2010؛

3 - ملحق بعقد بيع عدلي مؤرخ في 06 أغسطس 2018؛ 

 2020 : يوم 07 سبتمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي    

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157722 - 44

تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2019. 

طالب التحفيظ : اجليل محمد بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اجليل ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " اجليل".

 نوعه : دار للسكن ذات طابق أرضي وطابق أول.

موقعه : زنقة بورقيبة رقم 55 شارع أبي شعيب الدكالي سيدي بنور .

مساحته : 1 ار 23 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد اهلل جنم؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : ورثة امحمد املوحي؛

غربا : طريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر 1963.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 أكتوبر 1971.

– رسم إراثة مؤرخ في 28 فبراير 1986.

– رسم إراثة مؤرخ في 13 سبتمبر 2013.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 07 يناير 2020

- شهادة إدارية مؤرخة في 13 يوليو 2020. 

تاريخ التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.
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مطلب رقم 157745 - 44

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2019 . 

طالب التحفيظ : بلحوس امينة بنت أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلطة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " احلطة".

 نوعه : أرض عارية.

موقعه : دوار العثامنة جماعة اوالد سي بويحيى قيادة املشرك إقليم 

ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 1 ار 44 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اجبيلي بوشعيب؛ 

شرقا : عبد العزيز كرمي ؛

جنوبا : عبد العزيز اجبيلي؛

غربا : احمد مفيد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 أكتوبر 2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 سبتمبر 2019. 

تاريخ التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على الساعة 11 و 15 دقيقة صباحا

مطلب رقم 157746 - 44

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2019 . 

طالب التحفيظ : عسولي امحمد بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " واد البير ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " واد البير".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار احلرادفة جماعة وقيادة بني هالل إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 29 ار 16 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : املصطفى بن العربي؛ 

شرقا : رويكات عباس؛

جنوبا : زينة بنت محمد؛

غربا : مومن والعياشي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد عرفي مصحح اإلمضاء في 19 أبريل 2010.

تاريخ التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على الساعة 09 و 30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 157747 - 44

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2019 . 

طالب التحفيظ : عسولي امحمد بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض سقر".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " أرض سقر".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار أوالد العز جماعة وقيادة بني هالل إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 62 ار 98 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رقية بنت احلمني؛ 

شرقا : ورثة اسماعيل بن الكبير؛

جنوبا : ورثة اسماعيل بن عليوات و محمد بن زهرة؛

غربا : ورثة احلاج الطاهر.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد عرفي مصحح اإلمضاء في 15 يونيو 2009.

تاريخ التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على الساعة 10 و 45 دقيقة صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى  "حروشات"

مطلب رقم 93962 - 44 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 14 يوليو 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

.44  -  93962 رقم  التحفيظ  مطلب  ذي  "حروشات"  املسمى  امللك 

الكائن بإقليم ودائرة سيدي بنور منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة 

 19 ار   11 مساحته  فالحية  أرض  من  واملتكون  الفيض  دوار  مطران 

سنتيار تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن فصاعدا في اسم : 

•مليكة جدية بنت بوشعيب . وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا : 

- رسم اعتراف عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                مصطفى بومهدي.

 

 محافظة افران

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ريتاج"

ذي مطلب التحفيظ رقم 6720 - 57، الذي أدرجت خالصة

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1094

املؤرخة في 18 ديسمبر 2019.

إن مسطرة حتفيظ امللك املسمى "ريتاج" ذي مطلب التحفيظ رقم  

. تتابع  أزرو، جماعة بن صميم  ،الواقع بإقليم إفران، دائرة   57  - 6720

باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 14ار94 س  بدال من 

على  بناء  وذلك  س  13ار82  وهي  املطلب  ايداع  ابان  املصرح  املساحة 

العقود املودعة  سابقا  تدعيما  ملطلب التحفيظ. وكذا مطلب ايداع 

بتاريخ 10 يوليو 2020 .

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                              اجلبار فرطاس.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12862  -  65 

تاريخ اإليداع :   16  يوليو 2020.

طالبة التحفيظ :  السيدة هند ديوان بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "تفزة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ديوان " .

مشتمالته :  دار للسكن من سفلي و طابق أول و سطح به مرافق و حديقة. 

موقعه :  اقليم احلوز،  دائرة حتناوت ،  جماعة أوريكة ،  دوار تفزة .

مساحته :   01 آ 05  س تقريبا. 

حدوده :  

شماال :  طريق ، محمد بومزكور، 

شرقا :    محمد الهاش، 

جنوبا  احلسني النيت،

غربا :  على املسفيوي،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشىء. 

سند التملك :  

 -  رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 2 صحيفة 2 كناش األمالك رقم 

234 بتاريخ 07 يناير 2016.

 -  نظير رسم شراء عدلي ضمن بعدد 17 صحيفة 17 كناش األمالك 

رقم 234 بتاريخ 21 يناير2016.

 -  وكالة عرفية مصححة االمضاء في 26 يونيو 2020

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت :  18  سبتمبر 2020 على الساعة 

10 و 00 دقيقة. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

      شرف محمد

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30792 - 72

تاريخ اإليداع : 08 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : عزيزة بنسالم بنت العياشي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الزعاري"

نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي افريقيا.

مساحته : 62 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : طاحوني عزيزة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : قويدر ربيعة؛

غربا : يامنة هدي.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 424 صحيفة 320 سجل األمالك 47 

بتاريخ 29 نوفمبر 2002 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 356 صحيفة 282 سجل األمالك 55 

بتاريخ 06 أبريل 2005 توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 سبتمبر 2020 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30793 - 72

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : محمد موهوب بن بوشعيب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك موهوب"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، احلي اجلديد.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون ׃ 

شماال : الزنقة؛

شرقا : فتيحة احبالو؛

جنوبا : ورثة احلاج احلبوري؛

غربا : مصطفى احبالو.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 376 صحيفة 321 سجل األمالك رقم 

41 بتاريخ 12 فبراير 2001 توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 سبتمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30794 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : عبد اهلل املسطاش بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "دراع لكحل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "املستقبل"

نوعه׃ أرض فالحية بها بناية وبئر وحوض مائي.
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موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة صخور الرحامنة، دوار سكان.

مساحته :  62 آر 74 س تقريبا.

اجملاورون׃

 شماال :  أحمد بن محمد بن حمادي؛

 شرقا :  محمد الزماني؛

 جنوبا :  عزيزة بنت حميد؛

 غربا :  طريق.

اصل امللك :

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 314 صحيفة 311 سجل األمالك رقم 

64 بتاريخ 28 نوفمبر 2006 توثيق ابن جرير.

األمالك  سجل   87 صحيفة   103 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

العقارية 100 بتاريخ 15 مارس 2013 توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30795 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : فتيحة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "فتيحة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  72 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون׃

 شماال :  خالد بلعروشي ومن معه، رحال النكير ومن معه؛

 شرقا :  رشيدة باسط؛

 جنوبا :  طريق؛

 غربا :  خديجة باسط.

اصل امللك :

األمالك  سجل   430 صحيفة   415 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30796 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : فتيحة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "فتيحة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  85 آر 01 س تقريبا.

اجملاورون׃

 شماال :  سعيدة باسط، مليكة باسط، نزهة باسط، خديجة باسط؛

 شرقا :  طريق؛

 جنوبا :  زبيدة باسط؛

 غربا :  محمد لزرق.

اصل امللك :

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.
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 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم30797 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : خديجة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "خديجة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  72 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون׃

 شماال :  خالد بلعروشي ومن معه، محمد جالل النكير ومن معه؛

 شرقا :  فتيحة باسط؛

 جنوبا :  طريق؛

 غربا :  زبيدة باسط.

اصل امللك :

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

ـ نسخة من شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة الثانية عشر والنصف زواال.

مطلب رقم 30798 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : خديجة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "خديجة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  85 آر 01 س تقريبا.

اجملاورون׃

 شماال :  طريق؛

 شرقا :  نزهة باسط؛

 جنوبا :  فتيحة باسط؛

 غربا :  عبد الرزاق باسط.

اصل امللك :

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.
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- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 30799 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : مليكة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "مليكة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  72 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون׃

 شماال :  لكحل رحال، الرسم العقاري عدد 15201 - م؛

 شرقا :  غيثة باسط؛

 جنوبا :  طريق؛

 غربا :  سعيد بن عبد القادر.

اصل امللك :

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30800 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : مليكة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "مليكة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  85 آر 01 س تقريبا.

اجملاورون׃

 شماال :  طريق؛

 شرقا :  سعيدة باسط؛

 جنوبا :  فتيحة باسط؛

 غربا :  نزهة باسط.

اصل امللك :

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30801 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : رشيدة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة أوال"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "رشيدة باسط أوال"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  85 آر 01 س تقريبا.

اجملاورون׃

 شماال :  غيثة باسط؛

 شرقا :  طريق؛

 جنوبا :  طريق؛

 غربا :  محمد لزرق.

اصل امللك :

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 30802 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : رشيدة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة ثانيا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "رشيدة باسط ثانيا"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  72 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون׃

 شماال :  جالل نكير ومن معه؛

 شرقا :  طريق؛

 جنوبا :  طريق؛

 غربا :  فتيحة باسط.

اصل امللك :

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 30803 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : نزهة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "نزهة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  85 آر 01 س تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال :  طريق؛

 شرقا :  مليكة باسط؛
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جنوبا :  فتيحة باسط؛

غربا :  خديجة باسط.

اصل امللك :

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30804 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : نزهة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "نزهة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  72 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال :  عبد الرزاق باسط، رحال لكحل؛

 شرقا :  سعيدة باسط؛

 جنوبا :  طريق؛

 غربا :  غيثة باسط.

اصل امللك :

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30805 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "عائشة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  72 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال :  عبد الرزاق باسط؛

 شرقا :  زكية باسط؛

 جنوبا :  طريق؛

 غربا :  سعيدة باسط.

اصل امللك :

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.
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- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 30806 - 72

تاريخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ :  عائشة باسط بنت ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "لعريصة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "عائشة باسط"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم.

مساحته :  85 آر 01 س تقريبا.

اجملاورون׃

 شماال :  زكية باسط؛

 شرقا :  طريق؛

 جنوبا :  غيثة باسط؛

 غربا :  محمد لزرق.

اصل امللك :

ـ رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 415 صحيفة 430 سجل األمالك 

رقم 245 بتاريخ 04 يوليو 2017 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1718 بتاريخ 11 اغسطس 1986 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 15 صحيفة 22 كناش 

التركات رقم 160 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 228 سجل األمالك رقم 

63 بتاريخ 22 سبتمبر 1970 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 202 صحيفة 202 سجل األمالك 

رقم 13 بتاريخ 17 يونيو 1977 توثيق مراكش.

 75 صحيفة   95 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل األمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1249 بتاريخ 08 يونيو 1984 توثيق 

ابن جرير.

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 294 سجل األمالك 

رقم 288 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  16 سبتمبر 2020 على 

الساعة الثانية عشر زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى׃ ملك ابتسام،

مطلب عدد׃ 30593 - 72،  الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1053 املؤرخة في 06 مارس 2019.  

مبقتضى مطلب مؤرخ في 07 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى" ملك ابتسام"، موضوع مطلب التحفيظ عدد 30593 - 72، 

الكائن باقليم الرحامنة، جماعة بوروس ، دوار اوالد واسالم، تتابع من 

اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية وفي اسم نفس طالب التحفيظ ، 

و مبساحة نهائية قدرها 02 آر  25 سنتيار، بدل املساحة املصرح بها 

إبان إيداع مطلب التحفيظ 02 آر  تقريبا، وذلك بناءا على نفس الوثائق 

املودعة سلفا وكذا الوثائق التالية:

- رسم إقرار عدلي ضمن بعدد 329 صحيفة 296 كناش اخملتلفة رقم 

240 بتاريخ 06 - 01 - 2020، توثيق مراكش؛

كناش   229 صحيفة   398 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم  ملحق   -

اخملتلفة رقم 244 بتاريخ 05 - 12 - 2019، توثيق مراكش؛

- نسخة من رسم وكالة عدلي ضمن اصلها بعدد 630 صحيفة 488 

كناش اخملتلفة رقم 185 بتاريخ 02 - 11 - 2015 توثيق مراكش؛

 74 صحيفة   54 بعدد  اصلها  ضمن  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

كناش التركات رقم 159 بتاريخ 26 - 10 - 2015 توثيق مراكش.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى ׃ ملك غنمي،

مطلب عدد 30594 - 72، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1053 املؤرخة في 06 مارس 2019.  

مبقتضى مطلب مؤرخ في 07 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى" ملك غنمي"، موضوع مطلب التحفيظ عدد 30594 - 72، 

الكائن باقليم الرحامنة، جماعة بوروس ، دوار اوالد واسالم، 
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طالب  نفس  اسم  وفي  التسمية  نفس  حتت  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

التحفيظ ، و مبساحة نهائية قدرها 02 آر  26 سنتيار، بدل املساحة 

املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ 02 آر  تقريبا، وذلك بناءا على 

نفس الوثائق املودعة سلفا وكذا الوثائق التالية :

- رسم إقرار عدلي ضمن بعدد 328 صحيفة 295 كناش اخملتلفة رقم 

240 بتاريخ 06 - 01 - 2020، توثيق مراكش؛

كناش   228 صحيفة   397 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم  ملحق   -

اخملتلفة رقم 244 بتاريخ 05 - 12 - 2019، توثيق مراكش؛

- نسخة من رسم وكالة عدلي ضمن اصلها بعدد 630 صحيفة 488 

كناش اخملتلفة رقم 185 بتاريخ 02 - 11 - 2015 توثيق مراكش؛

 74 صحيفة   54 بعدد  اصلها  ضمن  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة   -

كناش التركات رقم 159 بتاريخ 26 - 10 - 2015 توثيق مراكش.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

محافظة مرس السلطان - الفداء 

خالصة اصالحية  - تعلق بامللك املسمى دار السراغنة

الدي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد1089 بتاريخ 13 نوفمبر 2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ ب 15 يوليو 202 فان مسطرة حتفيظ 

الكائن    73  -  42 عدد  التحفيظ  السراغنة مطلب  دار  املسمى  امللك 

في  فصاعدا  االن  من  تتابع  الداخلة  حي  الفداء  مقاطعة  بالبيضاء 

حيث  مشتمالته  في  تغيير  مع  معها  ومن  العسري  فاطمة  اسم 

الهدم لبناية من سفلي  اصبح  يتكون من ارض عارية  بعد عملية 

وطابق اول ودلك بناء على العقود السابق ايداعها مبطلب التحفيظ 

وكدا شهادة ادارية بتاريخ 11يونيو 2020 

احملافظ على االمالك العقارية مبرس السلطان - الفداء

         سعيد التيموري

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57451 - 75

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020

طالب التحفيظ السيد : حفيظ بعمران بن احلسني

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

نوعه : ارض عارية.

سيدي  جماعة   اسماعيل  سيدي  دائرة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار املعاشات.

مساحته : 83  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : مروان فكيكيح؛

جنوبا : ورثة لطفي.

غربا : خدوج فكيكيح

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 22 - 02 - 2010

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 31 اغسطس 2020على 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57452 - 75

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020

طالب التحفيظ السيد : محمد دوال بن بوشعيب

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

نوعه : ارض فالحية.

سيدي  جماعة   اسماعيل  سيدي  دائرة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار احلميدات.

مساحته : 70 ار  00  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن الدين ومحمد بن القرعة ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة بوشعيب بن الضو.

غربا : ورثة بوشعيب بن الضو

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 18 - 03 - 2010

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 31 اغسطس 2020على 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57453 - 75

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020

طالب التحفيظ السيد : رشيد فكيكيح بن عبد اهلل.

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

سيدي  جماعة   اسماعيل  سيدي  دائرة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار املعاشات.

مساحته : 07 ار  02  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 6748 - ز ؛

شرقا : ورثة دوقي؛

جنوبا : طريق.

غربا : حجوبة بعمران

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ  مصادق عليه بتاريخ 05 - 03 - 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 31 اغسطس 2020على 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57454 - 75

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020

طالب التحفيظ السيد : ميلود حبشي بن بوشعيب .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد اجلرب".

نوعه : ارض فالحية.

سيدي  جماعة   اسماعيل  سيدي  دائرة    ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار لبكيمات.

مساحته : 01 هكتار 96 ار  27  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 36075 - ج ؛

شرقا : الرداد بن محمد ويوسف بلخير ؛

جنوبا : احمد بن افضيل .

غربا : حسن بلخير.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 - 07 - 2018.

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 - 07 - 2015

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 31 اغسطس 2020على 

الساعة 13 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57455 - 75

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : مرمي رحمون بنت مبارك .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض  لكراكر".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  الشعيبات 

دوار موسى بن علي.

مساحته : 40  ار  00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ميقن اخملتار بن الصغير ؛

شرقا : بنفضول فاطمة  ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 امتار .

غربا : طريق عمومية عرضها 05 امتار.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 03 يناير 2019

2020على  02 سبتمبر   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57456 - 75

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : مرمي رحمون بنت مبارك .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض  لكوازط".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  الشعيبات 

دوار موسى بن علي.

مساحته : 45  ار  00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بنفضول عالل  ؛

شرقا : بنفضول موسى  ؛

جنوبا : خديجة رواسي .

غربا : افريج عائشة وورثة الصغير بن اجلياللي واالقداري بوشعيب.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 03 يناير 2019

2020على  02 سبتمبر   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57457 - 75

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : حسن الرزيقي بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد املرس".
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نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  بولعوان دوار 

اوالد حجاج.

مساحته : 18 ار  51 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق  ؛

شرقا : احلسني الضاهر وفاطمة الضاهر  ؛

جنوبا : الطريق .

غربا : طامو معفر وميلودة الضاهر

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 - 06 - 2020.

2 - صورة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 23 - 04 - 2016.

3 - صورة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 - 03 - 2016.

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 سبتمبر 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57458 - 75

تاريخ اإليداع : 06 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : احمد سحنون بن محمد .

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

نوعه : ارض عارية .

حي  الزمامرة  جماعة   الزمامرة   دائرة   بنور،  سيدي  إقليم   : موقعه 

املسيرة.

مساحته : 01 ار  01 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل بن ابراهيم   ؛

شرقا : البائعان املذكوران انذاك  ؛

جنوبا : الطريق .

غربا : عبد اهلل بن ابراهيم.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 - 01 - 2020.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 - 09 - 1972.

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 سبتمبر 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57459 - 75

تاريخ اإليداع : 08 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : عبد الرحمان فرضي بن عبد اهلل .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حطة اجنان".

نوعه : دار للسكن .

الزمامرة  جماعة  سانية بركيك   دائرة   بنور،  إقليم سيدي   : موقعه 

دوار الشلوحة.

مساحته : 01 ار  01 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد شهيد   ؛

شرقا : محمد شهيد  ؛

جنوبا : ورثة محمد اخللوقي .

غربا : ممر عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية  عدلي مؤرخ في 18 - 12 - 2019.

2 - شهادة ادارية عدد 23 ق.ش.ش مؤرخة في 25 - 11 - 2019..

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 سبتمبر 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57460 - 75

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : بوشعيب الوافي بن احمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض الضاية".

نوعه : ارض فالحية .

اسماعيل   جماعة  سيدي  دائرة  سيدي   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل  دوار العليوات.

مساحته : 20 ار  00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة القاري اسماعيل   ؛

شرقا : محمد اجلرايفي  ؛

جنوبا : طريق مارة .

غربا : بوشعيب ولد الكامل.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 31 يناير 2020

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 سبتمبر 

الساعة 10 : 00 صباحا.
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مطلب رقم 57461 - 75

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : عبد اجلليل تنورجي بن محمد  .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رزان".

نوعه : ارض عارية  .

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة  الزمامرة   جماعة  الواليدية   دوار 

حيوط  الكاهية.

مساحته : 01 ار  37 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : صور احملفوظ   ؛

شرقا : الزنقة  ؛

جنوبا : عبد الرحمان كرسي وامدة ليلى .

غربا : حلسن الروميي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد تنازل  ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2016

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57462 - 75

تاريخ اإليداع : 13 يوليو 2020

طالبا التحفيظ السيد : 

1 -  عبد الرحمان كرسي بن محمد  بنسبة 1 - 2

2 -  ليلى امدة بنت عبد احلي  بنسبة1 - 2  .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دليل اخليرات".

نوعه : ارض عارية  .

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة  الزمامرة   جماعة  الواليدية   دوار 

حيوط  الكاهية.

مساحته : 01 ار  38 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اجلليل تنورجي بن محمد   ؛

شرقا : الزنقة  ؛

جنوبا : الطريق .

غربا : حلسن الروميي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد تنازل  ثابت التاريخ مصادق عليه   بتاريخ 09 يوليو 2013

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57463 - 75

تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : يوسف بنهاروش بن بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حبل حراكة ".

نوعه : ارض فالحية  .

اسماعيل    جماعة  سيدي  دائرة  سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل   دوار سيدي عبد اهلل بن الكامل.

مساحته : 01 هكتار 43 ار  40 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية     ؛

شرقا : رسم عقاري 45936 - 08 ؛

..ZR - 2539 جنوبا : مطلب عدد

غربا : مباركة مهدب.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ  مصادق عليه   بتاريخ 04 مارس 2020

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57464 - 75

تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : احمد مفتاح بن محمد 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد بن الشاوي  ".

نوعه : ارض فالحية بها مباني  .

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة  الزمامرة   جماعة  الغنادرة   دوار اوالد بن الشاوي.

مساحته : 06 ار  61 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد رفعت     ؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جنوبا : خدوج مغدر

غربا : ممر عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 - 04 - 2019

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 

الساعة 12 : 00 صباحا

مطلب رقم 57465 - 75

تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : عبد الكرمي امليلودي بن الطاهر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حيوط الكاهية".

نوعه : ارض عارية  .

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة  الزمامرة جماعة  الواليدية دوارحيوط  

الكاهية.

مساحته : 01 ار  28 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الغازي احمد    ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الزنقة عرضها 04 امتار .

غربا : ورثة الغازي طامو.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد تنازل  عرفي  مصادق عليه   بتاريخ 25 اكتوبر 2007

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 

الساعة 14 : 00 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان دريوش   

محافظة املضيق - الفنيدق

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أوالد عيسى"

ذي مطلب التحفيظ عدد 1848 - 76 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1085 املؤرخة في 16 أكتوبر 2019  

مبقتضى مطلب إصالحي مصحح اإلمضاء بتاريخ 13 يوليو 2020 ، فإن 

مسطرة حتفيظ امللك املسمى " أوالد عيسى " ذي مطلب التحفيظ 

احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  بعمالة  الكائن   76  -  1848 عدد 

الفنيدق  احملل املدعو : احلي اجلديد ، قد أصبحت تتابع في اسم نفس 

طالبة التحفيظ، مبساحة قدرها 67 س وهي الم

ساحة التي أظهرها التصميم العقاري ، بدال من 52 س وهي املساحة 

املصرح بها وباحلدود التي اظهرها التصميم العقاري للمطلب وهي :

شماال : عياد ماجد 

شرقا : أحمد البكوري

جنوبا : الطريق

غربا : محمد عوار 

و ذلك بناءا على العقود املدلى بها سابقا تأييدا للمطلب املذكور .

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف   

محافظة وجدة - اجناد

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى : » بالد امبارك «

مطلب التحفيظ عدد 3413 – 77 

الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد : 938

بتاريخ 21 ديسمبر 2016 واعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 968 بتاريخ 19 يوليو 2017 

مبقتضى مطلب تقييد مصادق على امضائه بتاريخ : 09 يوليو 2020،  فإن 

التحفيظ  « موضوع مطلب  امبارك  بالد   « املدعو  امللك  مسطرة حتفيظ 

عدد 3413 - 77، الكائن بعمالة وجدة أنكاد، جماعة اسلي، دوار لفراريح ،

العقاري  التصميم  له  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

إيداع  عند  بها  املصرح  املساحة  عن  عوضا  س،   13 آر   21 هـ   02 وقدرها 

املطلب وهي 02 هـ 04 آر 32 س، وذلك بناءا على :

موجب لفيفي عدلي عدد 262 ص 209 سجل 203 بتاريخ 06 مارس 2020، 

عالوة على الوثائق املدلى بها عند ايداع مطلب التحفيظ.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد  : 

كمال عونة     

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 978 - 78

تاريـخ اإليداع :  14 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - حميد شكيل بن محمد بنسبة 210 - 1456

2 - سعيد شكيل بن محمد بنسبة 210 - 1456

3 - عبد اهلل شكيل بن محمد 210 - 1456



3181 عدد 1125 - فاحت ذواحلجة 1441 )22 يوليو 2020(

4 - يحيى شكيل بن محمد بنسبة 210 - 1456

5 - رقية شكيل بن محمد بنسبة 105 - 1456

6 - مينة شكيل بنت محمد بنسبة 105 - 1456

7 - امليلودي شكيل بنت محمد بنسبة 210 - 1456

8 - الشعيبية شكيل بنت محمد بنسبة 105 - 1456

9 - البوعزاوية شكيل بنت محمد بنسبة 91 - 1456

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » احلوض «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  » احلوض «

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة عني عتيق،  مزارع النويفات.         

مساحته : 1 هـ 44  آر 67 س تقريبا.

حدوده :

الهاشمي  و  حلسن  احلاج  وورثة  يحيى  بن  الشريف  شكيل   : شماال 

الدكالي و صار االن املطلب عدد 1470 - 38 و املطلب 18013 - راء

شرقا : ساقية الفوارات

جنوبا : احلاج بوشعيب بن بحيى و صار املطلب عدد 659 - 38 

غربا : احلاج محمد الرويفي حاليا املطلب عدد 18013 - راء

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

-  عقد استمرار عدلي مذكرة احلفظ عدد 231 وصحيفة 184 الوصل 

رقم 3 عدد 38 مؤرخ في 4 جمادى الثانية 1412 موافق 11 - 12 - 1991.

- رسم اراثة عدلي  ضمن حتت عدد 391 صحيفة 478 بتاريخ 21 - 10 - 2014 

كناش التركات رقم 168 مؤرخ في 15 ذي احلجة 1435 موافق 10 - 10 - 2014

- موجب عقد اراثة عدلي ضمن حتت عدد 369  صحيفة 527 بتاريخ 

22 - 08 - 2019 كناش التركات 31 مؤرخ في 17 ذي احلجة 1440 موافق 

.2019 - 08 - 19

- شهادة ادارية عدد 1087 -  م.ش.د مؤرخة في 04 - 10 - 2019

- نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 68 مؤرخة في 19 - 08 - 2019.

- صورة شمسية لنسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 69 مؤرخة في 

.2014 - 09 - 26

التاريخ املعني إلجراء عملية التحديد املؤقت: 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 979 - 78

تاريـخ اإليداع :  15 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ :

1 - حلسن بلغوات بن ادريس بنسبة 18000 - 92400

2 -احلداوي بلغوات بن ادريس بنسبة18000  - 92400

3 -مصطفى بلغوات بن ادريس بنسبة 18000 - 92400

4 -مليكة بلغوات بنت محمد  بنسبة2450  - 92400

5 -رشيدة بلغوات بنت محمد بنسبة 2450 - 92400

6 -نعيمة بلغوات بنت محمد بنسبة2450  - 92400

7 -شامة بلغوات بنت محمد بنسبة 2450 - 92400

8 -ادريس  بلغوات بن محمد بنسبة 4900 - 92400

92400- -  29402 9

10 -مرمي  بلغوات بنت الرداد بنسبة2940 - 92400

11 -موراد  بلغوات بن الرداد بنسبة 5880 - 92400

12 -مجيدة  بلغوات بنت الرداد بنسبة2940 - 92400

13 -حكم بلغوات بن بنداود بنسبة4300 - 92400

14 -محمد بلغوات بن يوسف بنسبة1700 - 92400

15 -زينب بلغوات بنت يوسف بنسبة850 - 92400

16 -ابراهيم امنيس بن محمد  بنسبة 430 - 92400

17 -محمد زكرياء امنيس بن ابراهيم بنسبة688 - 92400

18 -اميمة امنيس بنت ابراهيم بنسبة344 - 92400

19 -زهير امنيس بن ابراهيم بنسبة  688 - 92400

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » دار األعراس » 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار األعراس » 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الهرهورة،  دوار املناصير 2.

مساحته : 11  آر 20 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد 2007 - 78 .

شرقا : الرسم العقاري عدد 2999 - 38، الرسم العقاري عدد 3000 - 38

جنوبا : الرسم العقاري عدد 56113 - 78.

غربا : الرسم العقاري عدد 110589 - 03 ورثة املكي بلغوات.

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك :

-  رسم استمرار عدلي  مؤرخ في  14 محرم 1438 املوافق ل 16 - 10 - 2016  

2016 كناش االمالك   -  10  - بتاريخ 27   209 ضمن حتت عدد 143 صحيفة 

رقم 13 .

- رسم استمرار عدلي  مؤرخ في  24 شعبان 1439 املوافق ل 11 - 05 - 2016  

ضمن حتت عدد 29 صحيفة 43 بتاريخ 04 - 06 - 2018 كناش االمالك رقم 18 .

 - شهادة ادارية عدد 1057 -  ق.ش.ق.ت مؤرخة في 30 - 08 - 2016.
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 - شهادة إدارية عدد 65 - 2018 م.ش.د مؤرخة في 03 - 05 - 2018.

 - رسم اراثة عدلي  ضمن أصلها بعدد 69 صحيفة 111 بتاريخ 03 - 08 - 2017 

كناش التركات رقم 30 مؤرخ في 25 شوال 1438 موافق 20 - 07 - 2017.

 - رسم اراثة عدلي  ضمن أصلها بعدد 57 صحيفة 63 بتاريخ 13 - 06 - 2018 

كناش التركات رقم 35 مؤرخ في 17 رمضان 1439 موافق 02 - 06 - 2018

التاريخ املعني إلجراء عملية التحديد املؤقت: 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة الثانية  والنصف زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " واد الرويعي "

مطلب رقم 35678 - راء الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 2908 املؤرخة في 24 يوليو 1968

مبقتضى طلب صادر عن ذ جناة املعمري  مؤرخ في 11  سبتمبر 2019، 

فإن مسطرة حتفيظ امللك موضوع مطلب التحفيظ رقم  35678 - راء، 

الكائن بعمالة الصخيرات متارة،جماعة سيدي يحيى، دوار الشكران ، 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم :  

1(معمري مبارك بن محمد )القطعة االولى مساحتها 6 هكتارات 33 

ار( حتت اسم امبارك

2(امحمد بن اجلياللي بنسبة 4  -12املوصى لهم االبناء الذكور للسيد 

امحمد بن اجلياللي بنسة 2 -  12 القدميري  بن بلحاج احمد بنسبة 

1  -12 عمر بن بلعيد بنسبة 1  -12 العربي املدعو"الهليوي" بن بوعزة 

بنسبة 1 - 12  و احلاجة بنت محمد بن املعطي بنسبة 3 - 12)القطعة 

الثانية مساحتها 18 هكتار 05 ارات حتت اسم واد الرويعي.

بناءا على :                                                                                           

1 - العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

2 -تقرير اخلبرة مؤرخ في 31 - 05 - 2005.

3 -حكم ابتدائي رقم 159 بتاريخ 31 - 05 - 2006 ملف رقم 7 - 70 - 2002

4 -قرار محكمة االستئناف بالرباط رقم 116 ملف رقم 25 - 07 - 12  

بتاريخ 26 - 07 - 2007

5 -قرار محكمة النقض عدد 102 - 1 بتاريخ 18 - 02 - 2020 ملف عدد 

2020 - 1 - 1 - 151

6 -قرار محكمة النقض عدد 776ملف مدني عدد 1911 - 1 - 1 - 2008 

مؤرخ في 17 - 02 - 2010.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي.   

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4716 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد مسكارات ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مسجد مسكارات ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

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

مساحته : 06 آ 42 س تقريبا.

حدوده :

شماال : قرراو امحمد؛

شرقا : املساعف محمد؛

جنوبا : املساعف محمد؛  

غربا : املساعف بن قاسم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك :   حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

2020 على  أكتوبر   12  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4717 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة مسكارات ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مقبرة مسكارات ".

نوعـه : أرض بها مقبرة.

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

مساحته : 30 آ 75 س تقريبا.

حدوده :

شماال : علي ولغي؛

شرقا : الشعبة واملساعف حلسن؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : الطريق.
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احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك :  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

2020 على  أكتوبر   12  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4718 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة امزوغن اجلديدة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مقبرة امزوغن اجلديدة ".

نوعـه : أرض بها مقبرة.

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

مساحته : 15 آ 75 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : يخلف عبد القادر؛

جنوبا : يخلف عبد القادر؛  

غربا : يخلف عبد القادر.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

2020 على  أكتوبر   13  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4719 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مقبرة أوالد ادريس القدمية ".

: " مقبرة أوالد ادريس  االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك 

القدمية ".

نوعـه : أرض بها مقبرة.

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

 مساحته : 08 آ 49 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : حدهوم زروال دعلي؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

2020 على  أكتوبر   13  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4720 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد أوالد ادريس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " مسجد أوالد ادريس ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

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

 مساحته : 02 آ 72 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : عبد املالك خيال؛

جنوبا : عبد املالك خيال؛  

غربا : زروال حدهوم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك :  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

2020 على  أكتوبر   13  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4721 - 79

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020.

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

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيزي مولة 1".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " تيزي مولة 1 ".

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

املدعو : " دوار تيخيامني ".

 مساحته : 03 آ 45 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الساقية وسالك عبد احلفيظ؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : بوحميدة محمد؛  

غربا : سالك محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

2020 على  أكتوبر   12  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح     

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4991 - 81

تاريخ اإليداع : 15 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : عبد اجمليد بكرات بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان كرمة حمزة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الدار".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنعمر.

مساحته : 01 هـ 10 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : واد زيلي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 51357 - 16؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 56317 - 16؛ 

 غربا : الرسم العقاري رقم 30945 - 16. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 - 28082 1

1992 كناش العقار توثيق تيفلت.

2. رسم اشهاد اصالحي عدلي ضمن بعدد 246 ص 205 كناش باقي 

الوثائق رقم 29 بتاريخ 14 - 07 - 2020 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 13 - 2020 عن جماعة ايت علي اوحلسن مؤرخة 

في 07 - 07 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4992 - 81

تاريخ اإليداع : 16 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.رحمة بويعروران بنت محمد بنسبة 07 - 56.

2.نعيمة اعزيزي بنت محمد بنسبة 07 - 56.

3.فاطمة اعزيزي بنت محمد بنسبة 07 - 56.

4.الساعيد اعزيزي بنت محمد بنسبة 14 - 56.

5.منير اعزيزي بنت محمد بنسبة 14 - 56.

6.شامة اعزيزي بنت محمد بنسبة 07 - 56.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرمل".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت لعسيري.

مساحته : 01 هـ 10 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بن إسماعيل احمد بن حدو؛

شرقا : بن إسماعيل احمد بن حدو؛ 

جنوبا : بن إسماعيل احمد بن حدو؛ 

غربا : طريق عمومية. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 - 6522 1

1993 كناش العقار توثيق تيفلت.

2. رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 21 ص 94 كناش التركات رقم 

82 بتاريخ 13 - 06 - 2017 توثيق اخلميسات.

3.نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 24 - 09 - 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09 : 00 د.

 مطلب رقم 4993 - 81

تاريخ اإليداع : 16 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : ايوب الواسيني بن رمضان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان عني احلجامني".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان عني احلجامني ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو كعبات.

مساحته : 01 هـ 43 آر 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : واد عني احلجامني؛

شرقا : حميد صالح؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 69394 - 13؛ 

 غربا : حلسن الهاشمي. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 209 ص 194 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 13 - 07 - 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 240 ص 299 كناش العقار رقم 54 

بتاريخ 10 - 01 - 2020 توثيق تيفلت.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11 : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان الصفاصفة" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 5743 - 16  الذي نشرت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4104 بتاريخ 26 - 06 - 

1991  واملتبوعة بخالصة إصالحية منشورة باجلريدة الرسمية 

عدد 264 بتاريخ 21 - 01 - 2004.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 30 - 06 - 2020 فان مسطرة حتفيظ 

ايت  جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن  الصفاصفة"  "فدان  املسمى  امللك 

علي اوحلسن دوار ايت بنقسو موضوع مطلب التحفيظ رقم 5743 - 16 

ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري 

واملقدرة ب 04 هـ 56 آر 65 س مجزأة على الشكل االتي : 

 - حتت تسمية "ملك محمد" لقطعة مساحتها حسب التصميم 

03 هـ 43 آر 05س في إسم السيد محمد حجي بن اجلياللي.

 - حتت التسمية القدمية ملا تبقى من امللك مساحته حسب التصميم 

01 هـ 13 آر 60 س في إسم السيدة فاطمة حجي بنت اجلياللي.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

رقم 57  العقار  1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 14 ص 15 كناش 

بتاريخ 17 - 03 - 2020 توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية رقم 10 - 2020 عن جماعة ايت علي اوحلسن مؤرخة 

في 24 - 06 - 2020.

خالصة اصالحية - تعلق بامللك املسمى "فدان احلرش" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 10979 - 16 الذي نشرت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4348 

بتاريخ 28 - 02 - 1996.

مسطرة  فان   2020  -  07  -  09 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن  احلرش"  "فدان  املسمى  امللك  حتفيظ 

ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى موضوع مطلب التحفيظ رقم 

10979 - 16 ستتابع من االن فصاعدا في اسم : 

1.اخديجو مزوز بنت حمادي بنسبة 16 - 128.

2.رحمة الزرهوني بنت الكبير بنسبة 07 - 128. 

3.مليكة الزرهوني بنت الكبير بنسبة 07 - 128.

4.احلسني الزرهوني بن الكبير بنسبة 14 - 128.

5.فتيحة الزرهوني بنت الكبير بنسبة 07 - 128.

6.احمد الزرهوني بن الكبير بنسبة 14 - 128.

7.الدريسية الزرهوني بنت الكبير بنسبة 07 - 128.

8.احلسن الزرهوني بن الكبير بنسبة 14 - 128.

9.عبد اخلالق الزرهوني بن الكبير بنسبة 14 - 128.

10. محمد الزرهوني بن الكبير بنسبة 14 - 128.

11.رشيدة الزرهوني بنت الكبير بنسبة 07 - 128.

12.فاطمة الزرهوني بنت الكبير بنسبة 07 - 128. 

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع بالنسب املذكورة أعاله وذلك 

بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 305 ص 366 كناش التركات 

رقم 14 بتاريخ 12 - 03 - 2015 توثيق تيفلت.

2.نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 09 - 07 - 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     



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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وقع حتديده بتاريخ: 3 أكتوبر2018؛ 

مساحته : 25 آ 71س ؛

نوعـه: موقف للسيارات ، أشجار غير مثمرة، مركز الشرطة به قبو 

وسفلي ،ومحول كهربائي، وقناة الصرف الصحي ؛ 

اجملاورون : 

k - 3110 : شماال: رسم عقاري

شرقا : شارع محمد اخلامس ؛

جنوبا : شارع القوات املسلحة امللكية؛

غربا: شارع عالل بن عبد اهلل؛ 

جماعة  عن  نيابة   ، مكناس  جماعة  رئيس  السيد  التحفيظ:  طالب 

مكناس . 

مطلب رقم 29435 - 05

اسم امللك :" بن عبد اهلل" ؛

موقعه : عمالة مكناس، اجلماعة احلضرية ويسالن، حي الرياض، درب 

رقم 6؛

وقع حتديده بتاريخ: 5 نوفمبر 2018؛ 

مساحته : 1 آ 1 س ؛

نوعـه: دار للسكن بها سفلي وطابق علوي؛ 

اجملاورون : 

شماال: رسم عقاري : 94436 - 05؛

شرقا : السيد عزيز بداوي ورسم عقاري رقم: 112234 - 05 ؛

جنوبا : السيدة بوشرى الصاحلي ؛

غربا: درب 

طالب التحفيظ: السيد محمادي لغمام بن عبد اهلل. 

مطلب رقم 29462 - 05

اسم امللك :" فدان الرملة"

موقعه : عمالة مكناس، قيادة الدخيسة ، احملل املدعو :" ورزيغة"؛

وقع حتديده بتاريخ: 2 يناير 2019؛ 

مساحته : 1 هـ 42 آ 74 س ؛

نوعـه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛ 

اجملاورون : 

شماال: رسم عقاري : k - 2186 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 24906 - 05؛

جنوبا : رسم عقاري رقم : 107100 - 05 ، وطريق سككي مزدوج؛

؛k - 2186 غربا: رسم عقاري رقم : 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف مكناس نيابة عن األوقاف العامة. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه

     بوشعيب دومار 

محافظة الرباط - حسان

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

تسليم نظير ين جديدين للرسمني العقاريني 

 

أن  للعموم  يعلن  حسان  بالرباط-  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

 27 السيد كمال علي زكواغ و من معه اجلاعل محل اخملابرة معه ب 

زنقة طارق بن زياد حي املستشفيات الدارالبيضاء، طلب أن يسلم له 

نظير جديد للرسم العقاري 16660 - ر موضوع امللك "اونفان سول" 

الواقع بالرباط ؛ وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل 

باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجل 

الرسمية. 

أن  للعموم  يعلن  حسان  بالرباط-  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

السيدة مليكة ابو الطيب اجلاعلة محل اخملابرة معها بحي املنزه رقم 

56 ح ي م الرباط ، طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري 

56" الواقع بالرباط ؛ وذلك بسبب  03 موضوع امللك "ا ل م   - 91934

ضياع النظير الذي سلم سابقا.

ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل 

باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجل 

الرسمية. 

   احملافظ على األمالك العقارية بالرباط- حسان

     اجلياللي احلليمي

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29388 - 05

اسم امللك :" قصر وليلي"

موقعه : عمالة مكناس، اجلماعة احلضرية مكناس، املدينة اجلديدة ، 

احملل املدعو: "ساحة وليلي "؛
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محافظة فاس

مطلب رقم 25037 - 07

اسم امللك: " ياقوتة "

عرصة   34 رقم  االندلس،  االدارية  امللحقة  املدينة،  فاس   : موقعه 

الطاهريني، بورجوع، 

وقع حتديده في: 17/02/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آ 03  س.

نوعه: أرض بها بناية  تتكون من طابق ارضي واخرين علويني و منفعتني

اجملاورون:

شمـاال: احلاج لبيض عبد النبي

شرقـا: التواتي عبد اللطيف

 جنوبـا: بنجلون فؤاد

 غربـا: زنقة

 طالب التحفيظ : عبد احلق بن احمد كوهن.

احملافظ على األمالك العقارية بفاس

                            حدو اواحلسن

 

محافظة اجلديدة

 

مطلب رقم 107084 - 08

اسم امللك :أرض الدراع 2. 

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

الغنادرة.

وقع حتديده في : 16 يوليو 2018.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 16 آ 37 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 121973 - 08. 

شرقا : مطلب عدد 15886/ج و مطلب عدد 15890/ج.

جنوبا : طريق.

غربا : بوعزة مصطفى.

طالب التحفيظ: مينة بحار بنت ادريس و من معها.

مطلب رقم 118848 - 08

اسم امللك :بالد احلمري. 

أزمور، جماعة هشتوكة، دوار ايت حام  : إقليم اجلديدة، دائرة  موقعه 

ملعيدنات.

وقع حتديده في : 04 فبراير 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 40 آ 14 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : مطلب عدد 109702 - 08. 

شرقا : الطبيبي محمد بن احلسني.

جنوبا : ممر.

غربا : طريق و مطلب عدد 109703 - 08.

طالب التحفيظ: محمد ساهل بن املصطفى.

مطلب رقم 118906 - 08

اسم امللك: أرض الطاهرة. 

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

دوار ايت شيخ.

وقع حتديده في : 25 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 77 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ورثة بالقبي. 

شرقا :أحمد ولد لفقيه.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار..

غربا : مطلب عدد 114517 - 08.

طالب التحفيظ: مونى أشريط بنت ابراهيم.

مطلب رقم 119006 - 08

اسم امللك :أرض احلفرة. 

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

وقع حتديده في : 22 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 54 آ 74 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : طريق. 

شرقا : ورثة صبران بوشعيب و محمد املهري.

جنوبا : ورثة سعادي محمد.

غربا : السويدي عبد اهلل.

طالب التحفيظ: ابراهيم ناجيد بن أحمد.

مطلب رقم 132782 - 08

اسم امللك : كاعة عائشة 01. 

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

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 01 آ 05 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 
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اجملاورون:

شماال : ولد العوني مبارك و مريرة عرضها مترا واحدا. 

شرقا : الزياني عبد الباقي.

جنوبا : علي ابو الهول.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار و ورثة محمد سبيل.

طالب التحفيظ: خالد أبو الهول بن املصطفى.

مطلب رقم 132790 - 08

اسم امللك :بالد اجلرف. 

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

ابراهيم.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 84 آ 43 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ورثة عبسي محمد. 

شرقا : طريق.

جنوبا : ورثة رضيان احمد.

غربا : امللك البحري.

طالب التحفيظ: بوشعيب جرفي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 132809 - 08

اسم امللك :أرض البركة. 

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

وقع حتديده في : 15 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آ 20 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ورثة بوحية محمد و ورثة فجاج اخملتار. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

جنوبا :رسم عقاري عدد 125326 - 08.

غربا : ورثة شهيد الطاهر.

طالب التحفيظ: عبد اإلله البحراوي بن جلول.

مطلب رقم 132824 - 08

اسم امللك :أرض احلطة 1. 

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

وقع حتديده في : 07 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 12 آ 53 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : مريرة فالحية. 

شرقا : محمد برشان و يزة بوشيكر.

جنوبا :مريرة عمومية عرضها متران و ورثة عبد اهلل.

غربا : رسم عقاري عدد 95214 - 08.

طالب التحفيظ: حسن عياطي بن محمد. 

مطلب رقم 132883 - 08

اسم امللك :أرض الرمل. 

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

دوار والد العامري.

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 34 آ 27 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا : رسم عقاري عدد 133798 - 08.

جنوبا : رسم عقاري عدد 103554 - 08.

غربا : رسم عقاري عدد 103554 - 08.

طالب التحفيظ: خديجة احلماني بنت بوبكر.

 

مطلب رقم 104628 - 08

اسم امللك :أرض احلطة. 

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

وقع حتديده في : 10 يونيو 2014.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 آ 31 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 127986 - 08 و رسم عقاري عدد 2730/ز. 

شرقا : فاطمة نور.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : رسم عقاري عدد 2730/ز.

طالب التحفيظ: أحمد عسري بن اسماعيل.

مطلب رقم 118963 - 08

اسم امللك :حائط اجلهل. 

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

وقع حتديده في : 26 أغسطس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 06 آ 59 س.

نوعه : أرض صخرية. 
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اجملاورون:

شماال : ورثة بلعسل و رسم عقاري عدد 179772 - 08. 

شرقا : فاطنة بن العسل.

جنوبا : سي محمد ولد عائشة بن شهاب.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ: محمد غلوب بن عبد اهلل.

مطلب رقم 132826 - 08

اسم امللك :أرض ملقيص. 

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

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 17 آ 04 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

جنوبا : خليد لكبير.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ: املصطفى العميري بن عبد اهلل.

مطلب رقم 132829 - 08

اسم امللك :أرض احلمري. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة سيدي عابد، دوار العيور.

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 80 آ 13 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : سفاري مصطفى و مريرة عرضها مترا واحدا. 

شرقا : مبروك عائشة و ورثة عوان بوشعيب.

جنوبا : سفاري ابراهيم.

غربا : سفاري الرداد.

طالب التحفيظ: فاطمة سفاري بنت بوشعيب.

مطلب رقم 132845 - 08

اسم امللك: أرض احلفرة. 

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

وقع حتديده في : 01 أكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 آ 68 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : مطلب التحفيظ عدد 119006 - 08. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 119006 - 08 و مطلب التحفيظ عدد 

.08 - 132846

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 132846 و رسم عقاري 143119 - 08.

غربا : سعادي ادريس.

طالب التحفيظ: جنية سعادي بنت محمد.

مطلب رقم 132846 - 08

اسم امللك :أرض احلفرة. 

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

وقع حتديده في : 01 أكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 40 آ 35 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : مطلب التحفيظ عدد 119006 - 08 و مطلب التحفيظ عدد 

 .08 - 132845

شرقا : سعادي عبد اهلل بن محمد.

جنوبا : سعادي يامنة بنت عبد القادر، ناجيد محمد بن زروال و سعادي 

عبد اهلل بن سعيد.

غربا :رسم عقاري عدد 143119 - 08 و مطلب عدد 132845 - 08.

طالب التحفيظ: خديجة سعادي بنت محمد.

مطلب رقم 132848 - 08

اسم امللك :كدية العشوية. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة سيدي عابد، دوار املهانات.

وقع حتديده في : 02 أكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 08 آ 41 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى. 

اجملاورون:

شماال : املكتب الوطني للماء. 

شرقا : حكيمة اجملدد.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

غربا : حسبان مصطفى.

طالب التحفيظ: عبد القادر هاشم بن محمد.

مطلب رقم 132864 - 08

اسم امللك :اللة ايطو 1. 

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

دوار الكواهي.

وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 90 آ 50 س.
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نوعه : أرض فالحية بها بناية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 139836 - 08. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ: كنزة خاجي بنت عبد الرحيم.

مطلب رقم 132865 - 08

اسم امللك :بالد الدار. 

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

دوار التويسات.

وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 04 آ 34 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الكاليبتوس. 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

شرقا : ممر عمومي عرضه 05 أمتار.

جنوبا : طريق.

غربا : خاجي عبد الرحيم.

طالب التحفيظ: كنزة خاجي بنت عبد الرحيم.

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

تغيير اسم عقار محفظ

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد محمد االودي بن محمد، يطلب أن يغير اسم امللك 

دار  يسمى"  أصبح  حيث   08  -  80478 رقم  العقاري  الرسم  موضوع 

حمدي" عوضا عن "أرض عمدي"

في إمكان كل شخص يهمه هذا التغيير أن يدلي بتعرضه عليه في 

اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

      املعطي زديد

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 18376 - 10

اسم امللك : هند.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك

احملل املدعو قرب البام. 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 01 آ 31 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ارتفاق؛

جنوبـا : حركاتي حمادي؛ 

شرقــا : الزنقة،

غــربا : احلركاتي محمد .

طالب التحفيظ : السيد حركتي خليفة بن احمد.

مطلب رقم 18669 - 10

اسم امللك : فم العنصر.

العنصر  فم  قيادة جماعة  القصيبة  دائرة  بني مالل  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو دوار ايت سعيد اعلي. 

نوعــه : بناية دات سفلي 

مساحتـه: 03 آ 18 س

اجملاورون : 

شمــاال : صبير امبارك؛

جنوبـا : زاوية؛ 

شرقــا : الطريق،

غــربا : ساقية.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى السعيد بن احمد 

مطلب رقم 20303 - 10

اسم امللك : الطالع.

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

الزواير. 

: ارض فالحية بجزء منها بعض أشجار الزيتون وبناية سفلية  نوعه 

وبئر ومضخة. 

مساحتـه: 01 هـ 73 آ 41 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ساقية؛

جنوبـا : احلاجة رابحة؛ 

شرقــا : مكاوي عبد القادر ، عبد القادر بن العربي ومكاوي بوزكري ،

غــربا : طرسلي ميمون وهواري عمر ومن معه .

طالب التحفيظ : السيد تونسي العربي بن محند.

مطلب رقم 31315 - 10

اسم امللك: محجوبة 

موقعه : مدينة بني مآلل احملل املدعو" جتزئة مرمي 2"

نوعــه : ارض عارية . 

مساحتـه: 99 س.
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اجملاورون : 

شماال: الزنقة ؛

جنوبا: علمي محمد ؛ 

شرقا : الزنقة، 

غربا : علمي محمد . 

طالب التحفيظ : السيد محمد ظهير بن عالل. 

مطلب رقم 31558 - 10

اسم امللك : متشط.

احملل  اغبالة  القصيبة قيادة وجماعة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

املدعوملوية متشط. 

نوعــه : ارض فالحية . 

مساحتـه: 05هـ 35 آ 93س.

اجملاورون : 

شمــاال : ممر وساقية وورثة علي ايت عبيد؛

جنوبـا : كنون موحى؛ 

شرقــا : ورثة علي ايت عبيد ،

غــربا : ايت بوهو املعطي وممر. 

طالب التحفيظ : السيد غنام حدو بن مبارك.

مطلب رقم 37407 - 10

اسم امللك : ملك ملسودي.

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

القصيبة احملل املدعو تفرنت. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 47آ 35س.

اجملاورون : 

شمــاال : اوخلف موحى اوباسو؛

جنوبـا : ساقية؛ 

شرقــا : ازاريز ميمون،

غــربا : ملسودي موحى.

طالب التحفيظ : السيد محمد ملسودي بن بناصر 

مطلب رقم 42373 - 10

اسم امللك : العراشي ومعتصم.

موقعه : اقليم بني مالل بلدية القصيبة احملل املدعو.بويشاط 

نوعــه : جزء من سفلي وحديقة

مساحتـه: 76 س.

اجملاورون : 

شمــاال : اديكي محمد؛

جنوبـا : حسن ايديلي؛ 

شرقــا : مطلب عدد 4514/ت ،

غــربا : ايت عزمي .

طالب التحفيظ : السيد العراشي محمد بن الكبير ومن معه. 

مطلب رقم 45167 - 10

اسم امللك : يونس.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة أوالد سعيد 

الواد احملل املدعو" بومسري "

نوعــه : ارض فالحية بها بئر وبناية متالشية .

مساحتـه: 24آ 80 س .

اجملاورون :

شمــاال: محمد بن صالح؛

جنوبـا : ورثة احلمري خليفة؛

شرقــا: رسم عقاري عدد 59200 - 10؛

غربــا : ورثة يعقوبي حمادي .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم يعكوبي بن حمادي .

مطلب رقم 45250 - 10

اسم امللك : ملك ايت احلوس.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد اضريد. 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 99 س.

اجملاورون : 

شمــاال : محمد؛

جنوبـا : الزنقة؛ 

شرقــا : الزنقة ،

غــربا : ورثة اكنكاي احلاج إبراهيم .

طالب التحفيظ : السيد ايت احلوس احمد بن إبراهيم 

مطلب رقم 45789 - 10

اسم امللك: السعادة .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو" العامرية ".

نوعــه : دار للسكنى بها متجر بالسفلي ،طابق اول ومرافق . 

مساحتـه: 52 س

اجملاورون : 

شماال: شارع ؛

جنوبا: الزنقة ؛ 

شرقا : الزنقة ، 
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غربا : حزمي صالح. 

طالب التحفيظ : السيد احمد نفزي بن ادريس. 

مطلب رقم 48560 - 10

اسم امللك : طه.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوجنان الطاهر. 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 08 س.

اجملاورون : 

شمــاال : زاوية؛

جنوبـا : مطلب عدد 40419 - 10؛ 

شرقــا : مطلب عدد 40419 - 10،

غــربا : شركة مساكن مختلفة.

طالب التحفيظ : السيد مرشاد السمعلي ومن معه

مطلب رقم 49608 - 10

اسم امللك : ملك اكرام .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد عطو. 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 01 آ 36 س.

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة ؛

جنوبـا : مدخل؛ 

شرقــا : رسم عقاري عدد95549 - 10،

غــربا : خليفة اجملدوبي ومن معه.

طالب التحفيظ : السيد محمد اكرام بن حلسن

مطلب رقم 50777 - 10

اسم امللك : النور .

: اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر  موقعه 

احملل املدعو املزاريع. 

نوعــه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون وبجزء منها

بناية سفلية وحوض مائي . 

مساحتـه: 79 آ 62 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ساقية وورثة ويرو؛

جنوبـا : رسم عقاري عدد 73233 - 10 وورثة اوشريف خال اوزايد؛ 

شرقــا : مطلب عدد 35344 - 10 )ملغى(،

غــربا : ورثة بركة بن حلسن وورثة بركة سعيد .

طالب التحفيظ : السيد بورنيك بوعزة ابن الشريف

مطلب رقم 50837  - 10

اسم امللك : اعمار.

: اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر  موقعه 

احملل املدعو مزارع ايت سليمان.

مساحته : 02 هـ 07 آ 36س.

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

جنوبا : موحى وسعيد وباري ؛

شرقا : مطلب عدد 49891 - 10؛

غربا : رسمني عقاريني عدد 92528 - 10 و92102 - 10.

طالبة التحفيظ : شركة اعمار اموبليي. 

مطلب رقم 50849 - 10

اسم امللك : تامدة .

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة أوالد امبارك جماعة فم اودي احملل 

املدعو دوار ايت اعمير. 

نوعــه : بناية دات سفلي طابق اول ومرافق وحديقة . 

مساحتـه: 08 آ 38 س.

اجملاورون : 

شمــاال : رسم عقاري عدد 84546 - 10 ؛

جنوبـا : طالب التحفيظ؛ 

شرقــا : رسم عقاري عدد 58743 - 10،

غــربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد سعيد اعليلت بن صالح.

مطلب رقم 50953 - 10

اسم امللك : ملك احجو

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي 

نيسلي احملل املدعو ازغرفال. 

نوعــه : ارض فالحية بها أشجار شوكية . 

مساحتـه: 03 هـ 89آ69 س.

اجملاورون : 

شمــاال : فاطمة اوحساتة؛

جنوبـا : مطلب عدد 50487 - 10 

شرقــا : ورسم عقاري عدد 69690 - 10؛ 

غــربا : طالب التحفيظ .

طالب التحفيظ : السيد حلسن اوحجو بن بنعيسى

مطلب رقم 51126 - 10

اسم امللك : مدرسة تيزي نيسلي.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي

نيسلي. 
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نوعــه : ارض بها بنايات مدرسية ، بئر وحوض مائي. 

مساحتـه: 98 آ 08 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ورثة اوالسالم حدو ؛

جنوبا : مجاور غير معروف، رسم عقاري  66104 - 10 وورثة ايت عبو؛ 

شرقــا : رسمني عقاريني عدد 89932 - 10 و 77567 - 10 - ،

غــربا : مجاور غير معروف.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص 

مطلب رقم 51430 - 10

اسم امللك : سميرة.

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة أوالد امبارك جماعة فم 

اودي احملل املدعو ايت بوجو. 

نوعــه : ارض فالحية بها ثالثة أشجار من اللوز. 

مساحتـه: 04 آ 48 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ورثة ايت القايد؛

جنوبـا : اخملتار ياسني؛ 

شرقــا : ممر ،

غــربا : رسم عقاري عدد 75213 - 10.

طالب التحفيظ : السيد شعبي محمد بن عالل 

مطلب رقم 51435 - 10

اسم امللك :. ياسر

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

القصيبة احملل املدعو اكني نعيسى. 

نوعــه : ارض فالحية.مغروسة جزئيا باشجار غابوية .

مساحتـه: 01 هـ 03 آ 78 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مطلب عدد 50751 - 10؛

جنوبـا : ملك غابوي ؛ 

شرقــا : عبد القادر بوعزاوي،

غــربا : مطلب عدد 50751 - 10.

طالب التحفيظ : السيد حسن غنجة بن محمد ومن معه

مطلب رقم 51438 - 10

اسم امللك : لقراقب .

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعوالقراقب. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 74آ 47 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مولودي بروك ومن معه؛

جنوبـا : مطلب عدد 51439 - 10، ورثة بروك عبد الرحمان ومن معه 

وورثة بروك عبد اهلل؛ 

شرقــا : فهير صالح،

غــربا : رسم عقاري عدد 24147 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر الناصري بن عبد السالم

مطلب رقم 51439 - 10

اسم امللك : لقراقب .

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعوالقراقب 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 50 آ 04 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مطلب عدد 51438 - 10 ؛

جنوبـا : حضراوي خليفة ومن معه؛ 

شرقــا : ورثة بروك عبد الرحمان،

غــربا : رسم عقاري عدد 24147 - 10.

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر الناصري بن عبد السالم 

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 25638 - 10 

امللك املسمى: النصيري.

الكائن: مدينة بني مالل احملل املدعو" جنان احلمري".

وقع حتديده في : 06 مارس2003.

طالبة التحفيظ : السيد ة فاطمة انوار بنت محمد ومن معها . 

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 122 املؤرخة في 02مايو2001 

مطلب رقم 30581 - 10

امللك املسمى: موزوكار .

الكائن ب: اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نسلي 

احملل املدعو" ازغارفال " 

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز موهنا بن حدو ومن معه.

وقع حتديده في : 28 ديسمبر 2004.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 559 املؤرخة في 16 سبتمبر 2009 . 

مطلب رقم 48216 - 10

امللك املسمى: ملك خديجة .

الكائن ب: مدينة بني مالل احملل املدعو" جتزئة الشكر " 
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طالب التحفيظ : السيد السيدة عائشة مساعيف ومن معها .

وقع حتديده في : 08 ابريل 2016.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 944 املؤرخة في 01 فبراير 2017 . 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 25587 - 10 

الذي نشر االعالن عن  حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد 62  بتاريخ 14 يوليو 2020

عوضا عن :

طالب التحفيظ : السيد الديامي احمد بن صالح

اقـرا :

طالب التحفيظ : السيد الرياحي احمد بن صالح

والباقي بدون تغيير. 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 51556 - 10 

الذي نشر االعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1107

بتاريخ 18 مارس 2020

عوضا عن :

طالب التحفيظ : السيدة بنقاري فاحتة بنت بوعزة

اقرا  :

طالبة التحفيظ : السيدة فتيحة بنقاري بنت بوعزة

والباقي بدون تغيير. 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 51560 - 10 

الذي نشر االعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1108

بتاريخ 25 مارس 2020

عوضا عن :

طالبة التحفيظ : السيدة بنقاري فاحتة بنت بوعزة

اقرا  :

طالبة التحفيظ : السيدة فتيحة بنقاري بنت بوعزة

والباقي بدون تغيير. 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

         الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 42807 - 11

اسم امللك: طهري2. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي اوالد حسن.

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

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول وساحة.

اجملاورون:

شماال: الشارع

شرقا: الرسم العقاري عدد: 64402 - 11.

جنوبا: ورثة قعليت.

غربا: عبد الصمد.

طالب التحفيظ السيد: املصطفى طهري بن مزيان.

مطلب رقم 42808 - 11

اسم امللك: حاكم3 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة ازغنغان ،حي امشروبا. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 10 سنتيار.

نوعه:ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: الشارع.

غربا: حكيم روميسا.

طالب التحفيظ السيد: هشام حاكم بن محمد.

مطلب رقم 42815 - 11

اسم امللك: ابنغارن1. 

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة افرني ، احملل املدعو متدغرت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 00 ار 93 سنتيار.

نوعه:أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: طريق عمومية.

شرقا: طريق عمومية.

جنوبا: الغرناطي راضي ومن معه.

غربا:ورثة احلاج محمد عبد الرحمان.

طالب التحفيظ السيد: ادريس البوسكالوي بن احمد.

مطلب رقم 42816 - 11

اسم امللك: ابنغارن2 . 

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة افرني ، احملل املدعو متدغرت

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:  12 ار 12 سنتيار.

نوعه: ارض فالحية بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول، وبنايتني 

مكونتني من سفلي، بئر، اشجار الزيتون، صهريج.

اجملاورون:

شماال: الغرناطي راضي ومن معه.

شرقا: الغرناطي راضي ومن معه.
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جنوبا: ورثة احلاج محمد عبد احلمان.

غربا: ورثة احلاج محمد عبد احلمان.

طالب التحفيظ السيد: ادريس البوسكالوي بن احمد.

مطلب رقم 42817 - 11

اسم امللك: تاونات. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة ازغنغان، حي امشروبن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 00 ار 91 سنتيار.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول وساحة.

اجملاورون:

شماال: طريق عمومية.

شرقا: معتمد طيب .

جنوبا: هشام حاكم .

غربا: بنعيسى زيرو.

طالب التحفيظ السيد: راضية القبيلي بنت احمد.

مطلب رقم 42819 - 11

اسم امللك: بئر اجلديد. 

موقعه: مدينة الناظور، حي اوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 03 سنتيار.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني.

اجملاورون:

شماال: ورثة حدو عالل،براهيم كالبيلي.

شرقا: حمو البشيري.

جنوبا: طريق.

غربا: ورثة حدو عالل.

طالب التحفيظ السيد: املسعودي ميمون بن احمد.

مطلب رقم 42820 - 11

اسم امللك: اوشيخ.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو لعري اهنيف 

دوار ازمورا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 25 ار 86 س .

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون

شماال: مرابط فاطمة

شرقا: ورثة محمد عالل.

جنوبا: مرابط محمد.

غربا: مرابط تاليتماس.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى لوكيلي بن بوطيب.

مطلب رقم 42823 - 11

اسم امللك: هشام. 

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

اوالد سالم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 26 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: فاطمة يحياوي.

شرقا: طريق عمومية. 

جنوبا: كطالب التحفيظ، ورثة خربوش احمد.

غربا: بربوشة ضريفة.

طالب التحفيظ السيد: اسية بريغش بنت احلسن.

مطلب رقم 42824 - 11

اسم امللك: يونس. 

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة امطالسة، املدعو دوار اوالد علي بن 

حمو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 80 ار 28 سنتيار.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون واشجار مثمرة و صهريج.

اجملاورون:

شماال: كلتوم عدوتي.

شرقا: طريق عمومية. 

جنوبا: طريق عمومية.

غربا: محمد عدوتي.

طالب التحفيظ السيد: ميلودة العدوتي بنت ميلود.

مطلب رقم 42825 - 11

اسم امللك: اهراوي . 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء ، احملل املدعو متاسخت احلمراء 

بويحياتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 86 سنتيار.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول، ملحق، ساحة.

اجملاورون:

شماال: طريق.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: حاجي عبد القادر.

غربا: احلسني.

طالب التحفيظ السيد: حميد اهراوي بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 42826 - 11

اسم امللك: سليماني . 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء، احملل املدعو متاسخت احلمراء 

بويحياتن.



عدد 1125 - فاحت ذواحلجة 1441 )22 يوليو 2020(3196

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 02 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: حجي عبد القادر.

جنوبا: حجي عبد القادر.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: ادريس سليماني بن محمد.

مطلب رقم 42828 - 11

اسم امللك: فدان االحمر2 

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 16 سنتيار.

نوعه: ارض عارية بها بعض اشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد: 42829 - 11.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا:املطلب عدد: 42827 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد: يحيا قمر بن الكبير.

مطلب رقم 42829 - 11

اسم امللك: فدان االحمر3. 

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 19 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد: 42830 - 11

شرقا: الطريق .

جنوبا: املطلب عدد: 42828 - 11.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: قمر يحيا بن الكبير.

مطلب رقم 42830 - 11

اسم امللك: فدان االحمر4. 

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 23 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد: 35425 - 11.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: املطلب عدد: 42829 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ: قمر يحيا بن الكبير.

مطلب رقم 42833 - 11

اسم امللك: سهيلة. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي اكوناف. 

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 ار 81 سنتيار.

وخط  التوتر  منخفض  كهربائي  خط  يخترقها  عارية  ارض  نوعه: 

هاتفي.

اجملاورون

شماال: والقاضي وليد.

شرقا: الرسم العقاري عدد: 64056 - 11، رشيد الهاشم.

جنوبا: الطريق.

غربا: ولد صديق تاليتماس.

طالب التحفيظ السيد: سهيلة ولد صديق بنت احمد.

مطلب رقم 42834 - 11

اسم امللك: فضل اهلل1 

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 50 ار 78 سنتيار

نوعه: ارض عارية بها بئر قدمي.

اجملاورون: 

شماال: ورثة العربي محمد.

شرقا: الطريق.

جنوبا: احمد محمد الشيبة

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: السيد مصطفى ازكغ بن عبد القادر ومن معه.

مطلب رقم 42835 - 11

اسم امللك: سلمى. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء ، احملل املدعو بويخنوسن دوار 

بويحياتن..

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 42 سنتيار.

نوعه:ارض عارية..

اجملاورون:

شماال: طريق عمومية.

شرقا: املطلب عدد: 42836 - 11..

جنوبا: ميمون البوهالي..

غربا: الرسم العقاري عدد: 54507 - 11.

طالب التحفيظ السيد: منعم بنقدمي بن مصطفى.
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مطلب رقم 42837 - 11

اسم امللك: قطعة في التيانت1 

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة تزاغني. 

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 ار 94 س.

القطعة رقم 1:

نوعها: ارض فالحية.

مساحتها: 06 ار 72 س. 

اجملاورون

شماال: ورثة بن حدو

شرقا:طريق عمومية. 

جنوبا: وعلي خالد.

غربا: ورثة بربيا املهدي

القطعة رقم 2

نوعها: ارض فالحية بها اشجار الزيتون.

مساحتها: 03 ار 22 س 

اجملاورون

شماال: امناكي احمد

شرقا: شعبة

جنوبا: قالش محمد عمار

غربا: طريق عمومية

طالب التحفيظ: السيد ناظر اوقاف الناظور

مطلب رقم 42838 - 11

اسم امللك: التيانت2 

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة تزاغني، احملل املدعو: واد التيانت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 13 ار 40 سنتيار.

خط  ويخترقها  صهريج  الزيتون،  اشجار  بها  فالحية  ارض  نوعه: 

كهربائي منخفض التوتر

اجملاورون:

شماال: ورثة احلاج حدو عبد اخلالق.

شرقا: طالب التحفيظ 

جنوبا: طريق عمومية، ورثة احلاج حدو عبد اخلالق.

غربا:طريق عمومية

طالب التحفيظ السيد: ناظر اوقاف الناظور 

مطلب رقم 42841 - 11

اسم امللك: بويرغمان. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي، حي بويلغمان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 48 سنتيار.

نوعه:ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني، حديقة، جب..

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11..

شرقا: الطريق.

جنوبا: حسن بنطاهر.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11..

طالب التحفيظ السيد: يحيى لوكيلي بن محمد..

مطلب رقم 42842 - 11

اسم امللك: حدو اكناف

موقعه: مدينة الناظور، حي اكوناف

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 14 س 

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون

شماال: ورثة محمد اكناف

شرقا: ورثة احلاج محمد بن مسعود والشورتي مصطفى.

جنوبا: الشارع

غربا: الشارع

طالب التحفيظ السيد: حدو اكناف بن محند.

 مطلب رقم 40783 - 11

اسم امللك : كوخو.

موقعه: مدينة الناظور ، حي اكوناف .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 06 س.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول في طور االجناز.

اجملاورون:

شماال: ملك سليم وورثة احلاج بنعيسى.

شرقا: ملك سليم وزنقة. 

جنوبا: زنقة.

غربا: زنقة وورثة احلاج بنعيسى.

طالب التحفيظ السيد : عائشة كوخو بنت حلسن.

مطلب رقم 40795 - 11

اسم امللك : تلوزة.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة متسمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هــ 58 آر 75 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: واد، سعيد السعيدي محمد وورثة بلفقيه محمد. 

جنوبا: ورثة سي احلاج محند التوزاني.
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غربا: ورثة محمد عبد اهلل عاشور.

والدريوش  الناظور  إقليمي  اوقاف  ناظر   : السيد  التحفيظ  طالب 

نيابةعن األوقاف العامة.

مطلب رقم 40805 - 11

اسم امللك : ازروال 1.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 72 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق.

اجملاورون:

شماال: بومزوت بنعيسى.

شرقا: لوكيلي عبد اهلل. 

جنوبا: عبد العزيز السعليتي.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد : سالم ازروال بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 40869 - 11

اسم امللك : اغربي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة تزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 آر 05 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 40866 - 11.

شرقا: ورثة امبارك بن عبد اهلل. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 40867 - 11.

غربا: طريق معبدة.

طالبة التحفيظ السيدة : جميلة املوساوي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 40870 - 11

اسم امللك : املوساوي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة تزطوطني.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 17 آر 34 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 40867 - 11.

شرقا: ورثة امبارك بن عبد اهلل. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 40865 - 11.

غربا: طريق معبدة.

طالب التحفيظ السيد : يامنة املوساوي بنت موح.

مطلب رقم 40878 - 11

اسم امللك : بولعوين.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني بويفرور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 23 ار 26 س.

نوعه: ارض فالحية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر.

اجملاورون:

شماال: بودو عبد الصادق،نور الدين وممر عمومي.

شرقا: شقراني عادل،لفقيه،عمر وبن عمر محمد. 

جنوبا: بن عمر محمد و ازلو عبد الغني.

غربا: ازلو عبد الغني وممر عمومي.

طالب التحفيظ السيد : بولعوين رشيد بن عبد الرحمان 

مطلب رقم 40880 - 11

اسم امللك : اعشرام

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة متسمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 11 آر 31 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: ورثة احلاج احمد عيسى.

شرقا: ورثة شعيب عبد اهلل املدني . 

جنوبا: شعبة واحلمريوي حمو.

غربا: ورثة حمادي عبد اهلل املدني.

طالب التحفيظ السيد : ناظر اوقاف إقليمي الناظور والدريوش نيابة 

عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 40890 - 11

اسم امللك : مجاط.

موقعه: مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب. 

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

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي و سعيد.

شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: ممر عمومي.

غربا: ممر عمومي.

طالب التحفيظ السيد: املصطفى مجاط بن محمد.

مطلب رقم 40891 - 11

اسم امللك : احميد.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 56 س.

عمود  ويخترقها  سفلي  من  مكونة  بناية  بها  عارية  أرض  نوعه: 

كهربائي وخط كهربائي .

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي و الوهابي عبد الرحيم.
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شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: ورثة عيسى موح امزيان.

غربا: الوهابي عبد الرحيم.

طالب التحفيظ السيد: احميد بهالي بن محمد.

مطلب رقم 40892 - 11

اسم امللك : ابوعرفاتن . 

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة البركانيني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 آر 64 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: كدمي ميلودة.

شرقا: ممر. 

جنوبا: ايدمي فضمة.

غربا: ورثة أوالد لزعر.

طالب التحفيظ السيد: حبيبة كدمي بنت احلسني .

مطلب رقم 40900 - 11

اسم امللك : مزوجي1. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي اربوز أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 92 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: ورثة توحتوح ادريس. 

جنوبا: ممر عمومي.

غربا: حتتوح حياة.

طالبة التحفيظ السيدة: مليكة مزوجي بنت ميمون.

مطلب رقم 40909 - 11

اسم امللك : زينب. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اركمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 16 آر 06 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 38528 - 11.

غربا: ورثة طاهري محمد وممر عمومي. 

طالب التحفيظ السيد: زينب الصحفاوي بنت محمد .

مطلب رقم 40911 - 11

اسم امللك : سيدي موسى.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 19 آر 19 س.

نوعه: أرض عارية بها بئر وكاراجني وبناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: ميمون الرايس .

شرقا: ميمون الرايس. 

جنوبا: بوراك محمد .

غربا: الرسم العقاري عدد 49346 - 11.

طالب التحفيظ السيد: محمد فتحي بن عبد القادر ومن معه.

مطلب رقم 40912 - 11

اسم امللك : اعاشي4.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة تزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 47 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي .

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40913 - 11. 

جنوبا: احمد بلغنو.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد: ملود بلفضيل بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 40913 - 11

اسم امللك : اعاشي6.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة تيزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 47 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق اول وملحق.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40917 - 11 . 

جنوبا: احمد بلغنو.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40912 - 11.

طالب التحفيظ السيد : ملود بلفضيل بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 40914 - 11

اسم امللك : اعاشي7.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة تيزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 48 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: ميمون زوبع .
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غربا: مطلب التحفيظ عدد 40919 - 11.

طالب التحفيظ السيد: ملود بلفضيل بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 40916 - 11

اسم امللك : بلفضيل.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة تيزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 23 ار 05 س.

نوعه: ارض عارية يخترقها طريق.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: زنقة. 

جنوبا: دانوني دانون.

غربا: ورثة الغو بشير والعاللي منعم.

طالبة التحفيظ السيدة : ملود بلفضيل بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 40917 - 11

اسم امللك : بلفضيل 7.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة تيزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 46 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق..

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40919 - 11. 

جنوبا: بلغنو احمد ومن معه.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40913 - 11.

طالبة التحفيظ السيدة : ملود بلفضيل بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 40918 - 11

اسم امللك : اعاشي 8.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة تيزطوطني.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 47 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق. 

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: بلغنو احمد ومن معه.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد: ملود بلفضيل بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 40919 - 11

اسم امللك : بلفضيل5.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة تيزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 48 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40914 - 11. 

جنوبا: بلغنو احمد ومن معه. 

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40917 - 11..

طالب التحفيظ السيد : ملود بلفضيل بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 40920 - 11

اسم امللك : ملنور.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 37 س

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة حليا وورثة محمد يشو.

شرقا: الرسم العقاري عدد 50411 - 11.

جنوبا: حسن جلطي.

غربا: مسار مهجور.

طالب التحفيظ السيد: ملنور كرميي بن محمد.

مطلب رقم 40921 - 11

اسم امللك : شعيب الزرهوني .

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:03ار 06س

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: ورثة بوشتة

شرقا: ورثة التوهامي.

جنوبا: طريق معبدة.

غربا: بولعيون احلسن.

طالب التحفيظ السيد: شعيب الزرهوني بن احميدا.

 مطلب رقم 40928 - 11

اسم امللك : تورضة.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة متسمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 هــ 69 ار 29 س

نوعه: ارض فالحية بها أشجار الزيتون وتخترقها شعبة وممر.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: واد توردة.
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جنوبا: الرسم العقاري عدد 49748 - 11 وملك االوقاف.

غربا: ورثة ابركانيني.

طالب التحفيظ السيد: ناظر اوقاف اقليمي الناظور والدريوش النائب 

عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 40932 - 11

اسم امللك : الكماش .

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة امطالسة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02هــ 29 ار 82س

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر متفرع.

اجملاورون:

شماال: ورثة الغرباوي وامحمد لكماش.

شرقا: الغرباوي ميمون وورثة الغرباوي محمد.

جنوبا: ورثة احلاج محاد.

غربا: الغرباوي ميمون وورثة الغرباوي محمد.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى الكماش بن عبد القادر ومن معه.

مطلب رقم 40933 - 11

اسم امللك : الفاللي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 11 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 34261 - 11 وورثة الورياشي.

جنوبا: ورثة الورياشي و بودواصل عمر ومن معه.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40301 - 11.

طالب التحفيظ السيد : الفاللي احلسني بن محمد.

مطلب رقم 40936 - 11

اسم امللك : الطاهري.

موقعه: مدينة الناظور ، حي اوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 97 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق وملحق.

اجملاورون:

شماال: التجاري الهواري والتجاري عزيز.

شرقا: التجاري الهواري،التجاري عزيز، اوطاون ادريس ومطلب التحفيظ 

عدد 11745 - 11

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 11745 - 11 .

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد: حسن الطاهري بن بغداد ومن معه.

مطلب رقم 41029 - 11

اسم امللك : اليحياوي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 53 ار 26 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون والتني.

اجملاورون:

القطعة األولى:

شماال: اليحياوي عماروش.

شرقا: شعبة. 

جنوبا: شعبة.

غربا: ممر عمومي .

القطعة الثانية:

شماال: اليحياوي عماروش

شرقا: ممر عمومي.

جنوبا: بوحلحول احمد.

غربا: بوحلحول احمد

طالب التحفيظ السيد : اليحياوي احمد بن عبد السالم.

مطلب رقم 40942 - 11

اسم امللك : عياذ2

موقعه: اقليم الناظور، حي اكوناف

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:04 آر 29 س

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: ورثة حلي عبد السالم

شرقا: ورثة حلي موسى

جنوبا: ورثة لعربي

غربا: مطلب عدد 40941 - 11 

طالب التحفيظ السيد :عياذ بركان بن محمد

مطلب رقم 40945 - 11

اسم امللك : جيالل

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة ميضار ، احملل املدعو: حي املسيرة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:04 آر 04 س

علويني،  وطابقني  سفلي  من  مكونة  االولى  بنايتني  بها  ارض  نوعه: 

والثانية مكونة من سفلي وثالث طوابق علوية.

اجملاورون

شماال: زنقة 

شرقا: زنقة

جنوبا: بونوحي، الرسم العقاري عدد 35256 - 11
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غربا:عبد الكرمي بوشتيلي ومن معه، الرسم العقاري عدد 35256 - 11 

طالب التحفيظ السيد :جيالل احمد بن موح.

مطلب رقم 40948 - 11

اسم امللك : محموح

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان، احملل املدعو : اوالد شعيب

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:06 آر 92 س

نوعه: ارض بها بنايتني مكونتني من سفلي وطابق اول وحديقة

اجملاورون

شماال: ادريس جابري 

شرقا: ربيعة ربيتي، مسلك عمومي

جنوبا: فاطمة مزيتي

غربا: ميمون قدور 

طالب التحفيظ السيد :سعيد محموح بن احميدة

مطلب رقم 40950 - 11

اسم امللك : تسير اهلل1

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني شيكر، احملل املدعو: تزيرين ازعمار 

هيدون

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 28 آر 19 س

نوعه: ارض جبلية بها اشجار التني ويخترقها ممر 

اجملاورون:

شماال:شعبة

شرقا: هرو عالل

جنوبا: مسلك عمومي ، فضمة اجعود

غربا: سي محمد

طالب التحفيظ السيد : عيسى اهرو بن بوزيان.

مطلب رقم 40951 - 11

اسم امللك : احمد مقراني 1

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 11 س

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق علوية ومرآب 

اجملاورون:

شماال:الرسم العقاري عدد 56359 - 11 و الرسم العقاري  54854 - 11

شرقا: عباس بوعرفة

جنوبا: زنقة

غربا: املرابط بتولة

طالب التحفيظ السيد : احمد مقراني بن محمد

مطلب رقم 40952 - 11

اسم امللك : عزوزات

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: عزوزات

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 99 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون:

شماال:مسلك عمومي

شرقا: خدومة مرابطي

جنوبا: مسلك عمومي

غربا: مسلك عمومي

طالب التحفيظ السيد : محمد عبد اللي بن حمادي ومن معه

مطلب رقم 40953 - 11

اسم امللك : ابو عرفاتن

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعو: ابوعرفاتن بدوار 

سيدي ابراهيم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 37 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون:

شماال:ملوك حياة

شرقا: الرسم العقاري عدد 32902 - 11

جنوبا: محمد فطومي

غربا: ايدمي لطفي ومن معه

طالب التحفيظ السيد :مليكة البوهالي بنت احمد.

مطلب رقم 40962 - 11

اسم امللك : البشيري1

اكعوشة  دوار  املدعو:  احملل   ، اركمان  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

البوعالتيني

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 82 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال: مسلك عمومي

شرقا: مطلب عدد 40963 - 11

جنوبا: مطلب عدد 39590 - 11

غربا: عموري بنعيسى 

طالب التحفيظ السيد : البشيري ميمون بن اخملتار.

مطلب رقم 40964 - 11

اسم امللك : بالقايد

موقعه: اقليم الناظور، جماعة احدادن، احملل املدعو:دوار بني بوغمارن 

الغربية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر 06 س
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نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال:بوزيان احمد 

شرقا: زنقة

جنوبا: زنقة

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد : عبد السالم بلقايد بن الطيب ومن معه.

مطلب رقم40965 - 11

اسم امللك : الطلحاوي1

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو: مزارع ابو جضاضا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 47 س

نوعه: ارض عارية 

اجملاورون

شماال:زنقة، مطلب عدد 3941 - 11

شرقا: زنقة، مطلب عدد 3941 - 11

جنوبا: حسن ، مطلب عدد 3941 - 11

غربا: كدور احلمداوي

طالب التحفيظ السيد : أحميده الطلحاوي بن عمرو.

مطلب رقم 40968 - 11

اسم امللك : املرابطي

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني وكيل محند ، احملل املدعو: دوار اوالد 

رحو بنعيسى

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:02 هـ 81 آر 85 س

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون والتني وبها بئر محاطة بسياج 

اجملاورون

شماال: ممر 

شرقا: ممر، مطلب عدد 3941 - 11

جنوبا: ورثة شعيبي محمد

غربا: العباسي ميمون ، مطلب عدد 3941 - 11

طالب التحفيظ السيد :ميمون املرابطي بن عبد الرحمان

مطلب رقم 40970 - 11

اسم امللك : اوالد طاهر 1

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعو: دوار امتاضت

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:20 آر 35 س

نوعه: ارض فالحية بها اشجار

اجملاورون

شماال: مطلب رقم 42282 - 11

شرقا: زوكاغ حبيبة

جنوبا: ممر

غربا: بتيت نونوت ، بتيت رحمة ، موسى طاهر ومطلب  42282 - 11

طالب التحفيظ السيد :الطيب زكاغ بن محمد

مطلب رقم 40972 - 11

اسم امللك : اوالد طاهر 5

موقعه: اقليم الناظور، دائرة لوطا ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو: 

دوار امتاضت

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:42 آر 42 س

نوعه: ارض فالحية

اجملاورون

شماال: مطلب عدد 42280 - 11

شرقا: ممر

محمد   ،11  -  42268 عدد  مطلب   ،11  -  42267 عدد  مطلب  جنوبا: 

مسعود

غربا: مطلب عدد 42312 - 11

طالب التحفيظ السيد :الطيب زكاغ بن محمد.

مطلب رقم 40974 - 11

اسم امللك : اوالد الطاهر 3

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعو: دوار امتاضت

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:20 آر 03 س

نوعه: ارض فالحية بها اشجاراللوز

اجملاورون

شماال: زوكاغ مصطفى، زوكاغ حبيبة 

شرقا: مطلب عدد 42281 - 11

جنوبا: ممر

بتيت  ورثة   ،11  -  42313 11 مطلب عدد   -  42230 غربا: مطلب عدد 

احمد

طالب التحفيظ السيد :الطيب زكاغ بن محمد.

مطلب رقم 40980 - 11

اسم امللك : اوالد طاهر 3

مزارع  املدعو:  احملل  تيزطوطني،  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

تيزطوطني اوالد ازبابر

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 آر 51 س

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول

اجملاورون

شماال: زنقة

شرقا: مطلب عدد 40918 - 11 ، مطلب عدد 3941 - 11
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جنوبا: بندادة، مطلب عدد 3941 - 11

غربا: بندادة، مطلب عدد 3941 - 11

طالب التحفيظ السيد :ملود بلفضيل بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 41042 - 11

اسم امللك : خالد1

موقعه: مدينة الناظور، حي ابو عجاجن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 آر 06 س

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: ممر 

شرقا: مطلب عدد 41044 - 11

جنوبا: ورثة بوزكو

غربا: مطلب عدد 41046 - 11

طالب التحفيظ السيد :خالد بلواد بن عبد الوافي.

مطلب رقم 41043 - 11

اسم امللك :خالد2

موقعه: مدينة الناظور، حي ابو عجاجن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:97س

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: ممر 

شرقا: مطلب عدد 41045 - 11

جنوبا: ورثة بوزكو

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد :رشيد بلواد بن عبد الوافي

مطلب رقم 41045 - 11

اسم امللك : رشيد2

موقعه: مدينة الناظور، حي ابو عجاجن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 آر 04 س

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: ممر 

شرقا: مطلب عدد 41047 - 11

جنوبا: خليفة سي عالل، ورثة بوزكو

غربا: مطلب عدد 41043 - 11

طالب التحفيظ السيد :رشيد بلواد ينب عبد الوافي

مطلب رقم 41046 - 11

اسم امللك : محمد 2

موقعه: مدينة الناظور، حي ابو عجاجن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 آر 01 س

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: ممر 

شرقا: مطلب عدد 41042 - 11

جنوبا: حسني شعيب، ساهلي التلتي

غربا: ساهلي التلتي

طالب التحفيظ السيد :محمد بلواد بن عبد الوافي.

مطلب رقم 41047 - 11

اسم امللك : محمد 1

موقعه: مدينة الناظور، حي ابو عجاجن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 آر 45 س

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: ممر 

شرقا: زنقة

جنوبا: خليفة سي عالل

غربا: مطلب عدد 41045 - 11

طالب التحفيظ السيد :محمد بلواد بن عبد الوافي.

مطلب رقم 41051 - 11

اسم امللك : دنون1

موقعه: مدينة الناظور، جماعة العروي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:02 آر 18 س

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني

اجملاورون

شماال: زنقة 

شرقا: مطلب عدد 3941 - 11

جنوبا: مطلب عدد3941 - 11

غربا: مطلب عدد 3941 - 11، الفضيلي مصطفى

طالب التحفيظ السيد :دنون حمومي بن عبد العزيز.

مطلب رقم 41053 - 11

اسم امللك : جحوح1

موقعه: مدينة الناظور، جماعة العروي، شارع عبد الكرمي اخلطابي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:02 آر 44 س

وطابقني  الطابقني  بني  وما  بناية مكونة من سفلي  بها  ارض  نوعه: 

علويني

اجملاورون

شماال: البركاني اخلضير 

شرقا: مطلب عدد 3941/ 11، عزوزي حلبيب

جنوبا: زنقة
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غربا: مطلب  15008 - 11، مطلب  3941 - 11 ومطلب عدد 4229 - 11

طالب التحفيظ السيد :عبد القادر جحوح بن محمد.

مطلب رقم 41054 - 11

اسم امللك : البعزاتي

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة ميضار، احملل املدعو: حي كدية الديب

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:08 آر 33 س

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: زنقة

شرقا: طريق

جنوبا:عمران محمد 

غربا: ورثة سالم اقلعي

طالب التحفيظ السيد :بناصر البعزاتي بن حدو

مطلب رقم 41055 - 11

اسم امللك : ولد فطومة

موقعه: مدينة الناظور، جماعة العروي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 56 س

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي 

اجملاورون

شماال: مزياني احمد ، مطلب عدد 4229 - 11 

شرقا: شارع ،مطلب عدد 4229 - 11 

جنوبا: اصارتي نور الدين، مطلب عدد 4229 - 11

غربا: جحوح محمد ومطلب عدد 4229 - 11

طالب التحفيظ السيد :مصطفى ولد فطومة بن عالل

مطلب رقم 41057 - 11

اسم امللك : عمرو2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو: واد وزاج

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 آر 51 س

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني

اجملاورون

شماال: زنقة، مطلب عدد 3941 - 11

شرقا: زنقة ،مطلب عدد 3941/ 11

جنوبا: قاسمي عبد اهلل ، مطلب عدد 3941 - 11

غربا: قاسمي اخملتار، مطلب عدد 3941 - 11 

طالب التحفيظ السيد :عمرو الغزاوي بن القندوسي.

مطلب رقم 41183 - 11

اسم امللك : اجواو

موقعه: مدينة الناظور، حي اوالد ابراهيم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 آر 27 س

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق علوية

اجملاورون

شماال: محمد خراط

شرقا: مامون البشير، الرسم العقاري عدد 51640 - 11

جنوبا: شارع

غربا: زنقة

طالبة التحفيظ السيدة :فضمة اجوار بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 42846 - 11

اسم امللك : اوالد حلسن

موقعه: مدينة الناظور، حي اوالد حلسن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:99 س

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني 

اجملاورون

شماال: عيشة بلتيت

شرقا: الرسم العقاري عدد 68487 - 11

جنوبا: زنقة

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد :جمال الشاليوي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 42925 - 11

اسم امللك : بوجيدة

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:02 آر 14 س

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وحديقة

اجملاورون

شماال: قوبع عبد العزيز

شرقا: عبدالوي عبد العزيز، مطلب عدد 3941 - 11

جنوبا: التاجري محمد وسالم

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد :سعيد بوجيدة بن الغازي.

مطلب رقم 43100 - 11

اسم امللك : الوارتي

موقعه: مدينة الناظور، حي اوالد بوطيب

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 آر 03 س

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق

اجملاورون

شماال: طريق

شرقا: طريق

جنوبا: صحراوي محمد
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غربا: مسلك عمومي

طالب التحفيظ السيد :طريق الوارتي بن عبد الكرمي

مطلب رقم 41084 - 11

اسم امللك : العزوزي 5.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني أوكيل أوالد محند.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 4 هكتار 77 أر 98 س.

وثالث  التوتر  منخفض  كهربائي  خط  يخترقها  فالحية  أرض  نوعه: 

أعمدة كهربائية.

اجملاورون:

شماال: طاهر العزوزي ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

شرقا: ممر وأحمد ريفي ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11. 

جنوبا: أحمد ريفي ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا: ممر ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ السيد: امليلود العزوزي بن اليماني.

مطلب رقم 42827 - 11

اسم امللك : فدان األحمر 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 أر 04 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 42828 - 11.

شرقا: طالب التحفيظ. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 16597 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد: قمر يحيا بن الكبير.

مطلب رقم 42831 - 11

اسم امللك : فدان األحمر 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 أر 06 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 35441 - 11.

شرقا: طالب التحفيظ. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 35445 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد: قمر يحيا بن الكبير.

مطلب رقم 42832 - 11

اسم امللك: فدان األحمر 6.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 15 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 35418 - 11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 35421 - 11.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 41141 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد : قمر يحيا بن الكبير.

مطلب رقم 42877 - 11

اسم امللك : خنوسي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة احدادا، احملل املدعو دوار كدية السبت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 2 آر 17 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق وحديقة.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي والزماري محمد.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مسلك عمومي وورثة محمادي.

غربا: الزماري محمد وملك الغير وورثة محمادي.

طالب التحفيظ السيد: يوسف خنوسي بن الطاهر ومن معه.

مطلب رقم 42878 - 11

اسم امللك : بوحيد.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني أنصار، احملل املدعو سيدي موسى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 11 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: مكعيش فريدة.

جنوبا: ورثة صالح معنان.

غربا: لعسري عبد الغني.

طالب التحفيظ السيد: امحمد بوحيد بن أحمد.

مطلب رقم 42879 - 11

اسم امللك: اشن.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 9 آر 94 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: بن صديق.

شرقا: حبصة.
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جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: تعنانت.

طالب التحفيظ السيد: اشويطر محمد بن أمزيان ومن معه.

مطلب رقم 42880 - 11

اسم امللك: الزويني.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني وكيل أوالد محند، احملل املدعو أوالد 

رحو بن عيسى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 2 هكتار 04 آر 71 س.

خط  ويخترقها  وبئر  سفلية  بناية  منها  بجزء  فالحية  أرض  نوعه: 

كهربائي منخفض التوتر وثالث أعمدة كهربائية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 40975 - 11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40975 - 11.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 50481 - 11 ومسلك عمومي.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: عبد الكرمي الزويني بن حماد.

مطلب رقم 42883 - 11

اسم امللك : بونا 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو أوالد فطومة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 05 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وقبو وملحقني 

وحديقة.

اجملاورون:

شماال: امليري فتيحة ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

شرقا: البقالي لويزة ومن معها ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا: ورثة البوعزاتي ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا: زنقة ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ السيد: محمد لعزيبي بن ادريس.

مطلب رقم 42884 - 11

اسم امللك : ازويتني.

موسى  سهب  املدعو  احملل  العروي،  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

بلفراح.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 67 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وملحق.

اجملاورون:

شماال: محمد القروي ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

شرقا: إبراهيم ازويتني ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا: مسلك عمومي ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا: مسلك عمومي ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ السيد: بوجمعة ازويتني بن عبد املولى.

مطلب رقم 42885 - 11

اسم امللك : بوطالب.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 34 س.

نوعه: أرض مكونة من بنايتني سفليتني وملحق وبئر.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: رحماني بن محمد والرسم العقاري عدد 42601 - 11.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 40420 - 11 وبوطالب شعيب.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: عبد احلق بوطالب بن ميمون.

مطلب رقم 42886 - 11

اسم امللك : ازحيمي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي، شارع حسن 2.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 10 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق علوية وملحقني.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع.

جنوبا: ورثة بوحميدي.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 34880 - 11.

طالبة التحفيظ السيدة: الصافية حبتات بنت محند ومن معها.

مطلب رقم 42888 - 11

اسم امللك : نظال.

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 25 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وملحق.

اجملاورون:

شماال: كبيسة محمد.

شرقا: ورثة غامن محمد. 

جنوبا: ورثة غامن محمد.

غربا: ورثة غامن محمد.

طالب التحفيظ السيد: محمد عوجة بن حدو ومن معه.

مطلب رقم 42892 - 11

اسم امللك : ترقاع.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر، احملل املدعو ازمورن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 94 آر 61 س.
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نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: مسلك عمومي.

طالبة التحفيظ السيدة: فظمة احلسني بنت موح ومن معها.

مطلب رقم 42893 - 11

اسم امللك : املساوي.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 78 س.

نوعها: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق علوية وملحق.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: زنقة.

جنوبا: زنقة.

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ السيد: محمد املساوي بن قدور.

مطلب رقم 42897 - 11

اسم امللك : القضاوي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة ازغنغان، شارع التحرير.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 37 س.

نوعها: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق علوية وملحق.

اجملاورون: 

شماال: زنقة.

شرقا: الشارع.

جنوبا: زنقة.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: محمد القضاوي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 42898 - 11

اسم امللك : أمير يوسف.

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 25 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: جمال أزغوغ ومتيمونت أزغوغ.

شرقا: محند أعراب وورثة حمامة وبوهتات.

جنوبا: أهالل عبد اهلل.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد: عبد اهلل بنسعلي بن محمد.

مطلب رقم 42899 - 11

اسم امللك: بوعامر.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة إعزانن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 14 آر 04 س.

نوعه: أرض عارية بها أشجار متنوعة.

اجملاورون:

شماال: أوعيسى عبد الرحمان.

شرقا: محمد احلاج أقرقاش.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: أوعيسى عبد الرحمان.

طالب التحفيظ السيد: بوعامر بن صالح بن حسن.

مطلب رقم 42905 - 11

اسم امللك: بودينار لوطا.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة متسمان، احملل املدعو بودينار لوطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 46 آر 56 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: شعيب اجلعفاري وورثة طيب جعفري.

شرقا: الشعبة.

جنوبا: حسن أشهبون.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: شعيب تقبوت بن عزوز.

مطلب رقم 42907 - 11

اسم امللك: مالك.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني ،صار، حي الثانوية اجلديدة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 أر 22 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وملحق.

شماال: الرسم العقاري عدد 42856 - 11.

شرقا: ورثة بلغات.

جنوبا: زنقة.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد: عبد الرحمان امجاهد بن امبارك. 

مطلب رقم 42914 - 11

اسم امللك: سعيد نورو.

موقعه: مدينة الناظور، حي الكندي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 أر 03 س.
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نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وأربع طوابق علوية وشرفة.

اجملاورون:

شماال: أقوضاض والرسم العقاري عدد 3041 - 11.

شرقا: زرهوني.

جنوبا: حجاري محمد.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: سعيد نورو بن محمد.

مطلب رقم 42915 - 11

اسم امللك: مساوي.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة أزالف، احملل املدعو خاضب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 2 آر 93 س.

أول  وطابق  سفلي  من  مكونة  بناية  منها  بجزء  عارية  أرض  نوعه: 

وملحق.

اجملاورون:

شماال: أحمد محمد أزروال.

شرقا: زنقة.

جنوبا: ورثة احلاج عبد الكرمي.

غربا: ورثة احلاج عبد الكرمي.

طالب التحفيظ السيد: عبد احلكيم مساوي بن أحمد. 

مطلب رقم 42917 - 11

اسم امللك: كمال.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة احدادا، احملل املدعو حي بويزارزارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 13 س.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وملحق.

اجملاورون:

شماال: سايح.

شرقا: مصطفى.

جنوبا: زنقة.

غربا: سايح.

طالبة التحفيظ السيدة: خديجة احلدادي بنت محمد.

مطلب رقم 42919 - 11

اسم امللك: الفردوس 2.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد إبراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 58 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وحديقة.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: زنقة.

جنوبا: الرازي أحمد.

غربا: الرسم العقاري عدد 13868 - 11.

طالب التحفيظ السيد: أحمد قالشي بن عبد السالم.

مطلب رقم 42923 - 11

اسم امللك: الفدك.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 92 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وملحق.

اجملاورون:

شماال: خالد يحياوي.

شرقا: زنقة.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 42867 - 11.

غربا: ورثة معنان.

طالب التحفيظ السيد: محمد الفدك بن ميلود.

مطلب رقم 42924 - 11

اسم امللك: فاطمة.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي، شارع املقاومة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 88 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وملحق.

اجملاورون:

شماال: شالوي عزيز ومن معه ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

شرقا: سلطاني محمد ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا: شالوي أحمد ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا: الشارع ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

طالبة التحفيظ السيدة: فاطمة حداشي بنت عمروش.

مطلب رقم 42926 - 11 

اسم امللك : القدس

موقعه :  اقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو: حي القدس

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 46 س

نوعه: أرض عارية بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول ومرفق

اجملاورون:

شماال :  الهواري محمد )مطلب التحفيظ 3941 - 11 ( 

شرقا :  الهواري محمد )مطلب التحفيظ 3941 - 11 (

جنوبا: زنقة )مطلب التحفيظ 3941 - 11 (

غربا:  زنقة )مطلب التحفيظ 3941 - 11 (

طالب التحفيظ السيد : محمد مشقران بن محمد
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مطلب رقم 42930 - 11 

اسم امللك : مدرسة السواني 

موقعه :  اقليم الناظور، جماعة اتروكوت، احملل املدعو: السواني

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 37 آر 36 س

نوعه: أرض بها بنايات وأشجار ومرافق وبئر عبارة عن مدرسة يخترقها 

ممر عمومي وخط كهربائي منخفض التوتر

اجملاورون:

شماال :  ملك الغير

شرقا :  طريق معبدة 

جنوبا: ملك الغير

غربا:  ملك الغير

طالب التحفيظ السيد : مندوب أمالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 42931 - 11 

اسم امللك : ريان

موقعه :  اقليم الناظور، جماعة بني انصار

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 05 س

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون:

شماال :  زنقة 

شرقا :  امعلم حياة

جنوبا: طالب التحفيظ

غربا:  زنقة

طالب التحفيظ السيد : عبد الرحمان امجاهد بن امبارك  ومن معه.

مطلب رقم 42932 - 11 

اسم امللك : استبرق

موقعه :  اقليم الناظور، جماعة سلوان، احملل املدعو: تاوريرت بوستة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 00 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي 

اجملاورون:

شماال :  زنقة 

شرقا :  خالد لعبود

جنوبا: زنقة

غربا:  ازدود محمد

طالب التحفيظ السيد : علي معاشي بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 42935 - 11 

اسم امللك : ايغان

موقعه :  اقليم الدريوش، جماعة امطالسة، احملل املدعو: دوار احسنيون

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 هـ 11 آر 04 س

نوعه: أرض فالحية يخترقها شعبة 

اجملاورون:

شماال :  شعبة 

شرقا :  ممر

جنوبا: ممر

غربا:  محند ايغان

طالب التحفيظ السيد :  محمد ايغان بن امحمد. 

مطلب رقم 42938 - 11 

اسم امللك : احلموتي

موقعه :  اقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو: الثانوية اجلديدة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 01 س

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون:

شماال :   الرسم العقاري عدد 59509 - 11  

شرقا :  عبد الرحمان بالغاطة ومن معه

جنوبا: عبد الرحمان بالغاطة ومن معه

غربا:  ممر

طالب التحفيظ السيد : احلسني احلموتي بن سعيد.

مطلب رقم 42940 - 11 

اسم امللك : والقاضي 1

موقعه :  مدينة الناظور، احملل املدعو: حي اكوناف

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 21 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي في طور االجناز 

اجملاورون:

شماال :  اصبان شريفة 

شرقا :  اغربي فضمة ومن ومعها

جنوبا: زنقة 

غربا:  بوفتيل عبد القادر

طالب التحفيظ السيد : محمد والقاضي بن مصطفى.

مطلب رقم 42941 - 11 

اسم امللك : أميمة

موقعه :  اقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو: حي الفتح

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 70 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.  

اجملاورون:

شماال :  فضمة املهدي )مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11 ( 

شرقا :  ورثة احلاج عياذ )مطلب حتفيظ عدد: 3941 - 11 (
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جنوبا: الرسم العقاري عدد: 62813 - 11 

غربا:   زنقة

طالب التحفيظ السيد : ميمون زغود بن حميد.

مطلب رقم 42942 - 11 

اسم امللك : محمد

موقعه :  اقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو: حي الفرح

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 49 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول ومرفق. 

اجملاورون:

شماال :  مصطفى بلفضيل )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11 ( 

شرقا :  الدويري خديجة ) مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 (

جنوبا: زنقة

غربا:  الفقير بوشيفار

طالب التحفيظ السيد : حميد زغود بن شعيب.

مطلب رقم 42943 - 11 

اسم امللك : بنشكرا

:  اقليم الناظور، جماعة اركمان، احملل املدعو: دوار اوالد حمو  موقعه 

مسعود البوعالتيني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 18 آر 56 س

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال :  هوبان حسني 

شرقا :  ورثة بنشكرا ومن معهم

جنوبا: ورثة بنشكرا

غربا:  ورثة علي تعزيوت

طالب التحفيظ السيد : نافع بنشكرا بن أحمد.

مطلب رقم 42944 - 11 

اسم امللك : بنشكرا 1

:  اقليم الناظور، جماعة اركمان، احملل املدعو: دوار اوالد حمو  موقعه 

مسعود البوعالتيني

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 آر 45 س

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال :  اوالد علي تعزيوت 

شرقا :  حبيبة بنشكرا، فاطمة بنشكرا

جنوبا: دودوح نعمار

غربا:  اوالد شوعة، الرسم العقاري عدد: 68526 - 11 

طالب التحفيظ السيد : نافع بنشكرا بن أحمد. 

مطلب رقم 42945 - 11 

اسم امللك : بنشكرا 2

:  اقليم الناظور، جماعة اركمان، احملل املدعو: دوار اوالد حمو  موقعه 

مسعود البوعالتيني

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 79 س

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال :  ورثة بنشكرا

شرقا :  حبيبة بنشكرا، فاطمة بنشكرا

جنوبا: عبد القادر هواري

غربا:  فاطمة بنشكرا، محمد بنشكرا، أمينة بنشكرا وصالح بنشكرا

طالب التحفيظ السيد : نافع بنشكرا بن أحمد .

مطلب رقم 42946 - 11 

اسم امللك : بوشيخي

موقعه :  اقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو: ظهر العنصر

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 48 س

نوعه: أرض عارية. 

اجملاورون:

شماال :  ممر عمومي )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11 ( 

شرقا :  عاللي خديجة ) مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 (

جنوبا: ملك الغير

غربا:  ملك الغير

طالب التحفيظ السيد : جمال بوشيخي بن محند.

مطلب رقم 42948 - 11 

اسم امللك : الرحمة

موقعه :  مدينة الناظور، احملل املدعو: حي ترقاع الغربية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 41 س

نوعه: أرض عارية بها أشجار مختلفة 

اجملاورون:

شماال :  زنقة 

شرقا :  ورثة بوزيان ميمون

جنوبا: ورثة فارس

غربا:  ورثة حمو موح ميمون

طالب التحفيظ السيد : ادريس فارس بن حمو.

مطلب رقم 42949 - 11 

اسم امللك : بن املهدي

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة راس املاء، احملل املدعو: حي السالم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 99 س
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نوعه: أرض عارية يخترقها ممر عمومي 

اجملاورون:

شماال :  زخنيني يوسف 

شرقا :  الرسم العقاري عدد 19833 - 11 

جنوبا: ممر عمومي

غربا:  زخنيني محمد

طالب التحفيظ السيد : محمد بن املهدي بن ميمون.

مطلب رقم 42951 - 11 

اسم امللك : فريد

موقعه :  إقليم الدريوش، جماعة امطالسة، احملل املدعو: دوار بني وكيل

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 13 آر 29 س

نوعه: أرض فالحية بها أشجار مختلفية، بئر، بناية سفلية وغرفة احملرك. 

اجملاورون:

شماال :  حورية الصديقي 

شرقا :  سميرة الصديقي

جنوبا: ممر عمومي

غربا:  حورية الصديقي

طالب التحفيظ السيد : فريد لوكيلي بن ادريس.

مطلب رقم 42953 - 11 

اسم امللك : مركوش

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة اعزانا، احملل املدعو: دوار ايعزانن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 49 س

نوعه: أرض عارية بها أشجار الزيتون

اجملاورون:

شماال :  خليفة بولفيول 

شرقا :  طريق معبدة

جنوبا: عبد القادر العزوزي

غربا:  مختار قارقاش

طالب التحفيظ السيد : يوسف مركوش بن محمد.

مطلب رقم 42956 - 11 

اسم امللك : قوبع

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعو: دوار سيدي ابراهيم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 04 س

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون:

شماال :  مطلب التحفيظ عدد: 42958 - 11  

شرقا :  ممر

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 42957 - 11 

غربا:  لطفي ايدمي ومن معه.

طالب التحفيظ السيد : قوبع نور الدين بن حماد.

مطلب رقم 42957 - 11 

اسم امللك : لهمام

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعو: دوار سيدي ابراهيم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 03 س

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون:

شماال :  مطلب التحفيظ عدد: 42956 - 11  

شرقا :  ممر

جنوبا: لطفي ايدمي

غربا: ايدمي لوطفي ومن معه.

طالب التحفيظ السيد : خالد لهمام بن عبد القادر.

مطلب رقم 42960 - 11 

اسم امللك : اوالد حلسن

موقعه :  مدينة الناظور، احملل املدعو: حي اوالد حلسن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 95 س

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

اجملاورون:

شماال :  ممر 

شرقا :  دريس اوطوان

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 40936 - 11 

غربا:  عزيز التجاري.

طالب التحفيظ السيد : عبد اهلل بوراس بن عبد القادر.

مطلب رقم 42962 - 11 

اسم امللك : قريش 2

موقعه :  مدينة الناظور، احملل املدعو: حي عاريض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 41 س

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال :  طالب التحفيظ، ممر

شرقا :  ميمونت اجللولي

جنوبا: ورثة احلاجة فاطمة، محمد احلادج

غربا:  احلاج ميمون عمرو

طالب التحفيظ السيد : محمادي قريش بن عمرو.

مطلب رقم 42963 - 11 

اسم امللك : قريش 1

موقعه :  مدينة الناظور، احملل املدعو: حي عاريض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 81 س



3213 عدد 1125 - فاحت ذواحلجة 1441 )22 يوليو 2020(

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال :  طالب التحفيظ، 

شرقا :  مومنة ازيرار

جنوبا: طالب التحفيظ، ممر

غربا:  احلاج عبد القادر عمرو

طالب التحفيظ السيد : محمادي قريش بن عمرو.

مطلب رقم 42966 - 11 

اسم امللك : صالح

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة اعزانا، احملل املدعو: دوار تفاسور

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 16 س

نوعه: أرض عارية بها أشجار يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر

اجملاورون:

شماال :  ممر عمومي 

شرقا :  الرسم العقاري عدد 53155 - 11 

جنوبا: ميلود حمو وهاب

غربا:  ورثة حلي احمد

طالب التحفيظ السيد : فاطمة كاعوش بنت اخملتار ومن معها.

مطلب رقم 42968 - 11 

اسم امللك : ترقاع

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة راس املاء، احملل املدعو: أوالد يوسف

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 هـ 31 آر 43 س

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون:

القطعة األولى:

شماال :  الرسم العقاري عدد 2566 - 11 

شرقا :  مطلب التحفيظ عدد 19787 - 11 ، الرسم العقاري عدد 39832 - 11 

جنوبا: طريق

غربا:  الرسم العقاري عدد 4681 - 11 

القطعة الثانية:

شماال :  طريق

شرقا :  الرسم العقاري عدد 28225 - 11 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 32578 - 11 

غربا:  الرسم العقاري 60315 - 11 

طالب التحفيظ السيد : مضروني نصيرة بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 42969 - 11 

اسم امللك : فوزية

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة ازغنغان، احملل املدعو: حي العمال

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 92 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول

اجملاورون:

شماال :  كمال اشرق

شرقا :  ممر عمومي

جنوبا: ورثة ادريس بنعلي

غربا:  ملك الغير، بنعلي سعيد

طالب التحفيظ السيد : اسماعيل بلحاج بن أحمد.

مطلب رقم 42971 - 11 

اسم امللك : صديقي

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 90 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول

اجملاورون:

شماال :  زنقة )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11 (

شرقا :  الروبية محمد )مطلب التحفيظ عدد: 3941 - 11 

جنوبا: عزوزي أحمد )مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 (

غربا: لوكيلي بوجمعة )مطلب حتفيظ عدد 3941 - 11 (

طالب التحفيظ السيد : أحمد صديقي بن اموح.

مطلب رقم 42972 - 11 

اسم امللك : امقران

موقعه :  مدينة الناظور، احملل املدعو: دي اوالد ميمون

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 45 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ومرفق 

اجملاورون:

شماال :  اجواو الزاهية، الرسم العقاري عدد: 16060 - 11 

شرقا :  امقران خديجة 

جنوبا: ورثة امقران أحمد

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد : أمني امقران بن حادي ومن معه.

مطلب رقم 42976 - 11 

اسم امللك : شركة كوستيموب سعيد

موقعه :  مدينة الناظور، احملل املدعو: حي عاريض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 08 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ومرفق 

اجملاورون:

شماال :  زنقة 

شرقا :  حلفى مصطفى، ملك الغير 
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جنوبا: ورثة حلفى عمر 

غربا: ورثة حلفى عمر

طالب التحفيظ السيد : شركة كوستيموب سعيد ش م م .

مطلب رقم 42977 - 11 

اسم امللك : شركة كوستيموب سعيد

موقعه :  مدينة الناظور، احملل املدعو: حي لعراصي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 13 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ومرفق 

اجملاورون:

شماال :  زنقة 

شرقا :  زنقة 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 40492 - 11  

غربا: ورثة ضرضور

طالب التحفيظ السيد : عبد الواحد مركوش بن عمر .

مطلب رقم 42986 - 11 

اسم امللك : الشاوي

موقعه :  مدينة الناظور، احملل املدعو: حي اوالد بوعطية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 97 س

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر

اجملاورون:

شماال :  معطيش ميمون 

شرقا :  بوعرورو أحمد 

جنوبا: طجيوي عمر 

غربا: مطلب التحفيظ عدد 28558 - 11 

طالب التحفيظ السيد : أحمد الشاوي بن محمد .

مطلب رقم 42987 - 11 

اسم امللك : قدوري

ثالثاء  دوار  املدعو:  بني شيكر، احملل  الناظور، جماعة  إقليم    : موقعه 

بني شيكر 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 07 آر 20 س

نوعه: أرض عارية بها خراب يخترقها ممر 

اجملاورون:

شماال :  امحمد احلاج حدو

شرقا :  طالب التحفيظ

جنوبا: املياه والغابات

غربا: زريوح بوجمعة، مطلب التحفيظ عدد 40561 - 11 ، املياه والغابات

طالب التحفيظ السيد : اعمار قدوري بن أحمد.

مطلب رقم 42990 - 11 

اسم امللك : بولوم 1

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة ازغنغان، احملل املدعو: اوالد عمرو ويحيى

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 19 س

نوعه: أرض بها بناية قدمية مكونة من سفلي

اجملاورون:

شماال :  زنقة

شرقا :  زنقة 

جنوبا: ممر

غربا: ورثة طاهر عال

طالب التحفيظ السيد : ميمونة أفاسي بنت عبد السالم.

مطلب رقم 42992 - 11 

اسم امللك : احلانوت

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو: شارع املسيرة اخلضراء

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 52 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول

اجملاورون:

شماال :  شارع 

شرقا :  الدويري حماد )مطلب التحفيظ عدد: 4229 - 11 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 4229 - 11 ، مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 

غربا: أحمد الوغميري )مطلب حتفيظ عدد 4229 - 11 (

طالب التحفيظ السيد : مامة مسكوض بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 42993 - 11 

اسم امللك : العبدالوي

موقعه :  مدينة الناظور، احملل املدعو: حي اوالد ميمون

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 13 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني ومرفق

اجملاورون:

شماال :  ناصري عبد اهلل 

شرقا :  احلسني محمد، ملك الغير

جنوبا: عثماني عمرو 

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد : سامي العبدالوي بن حسن ومن معه .

مطلب رقم 42995 - 11 

اسم امللك : ضرضورة

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة سلوان، احملل املدعو: مزارع ضرضورة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 91 س

نوعه: أرض عارية بها أشجار الزيتون



3215 عدد 1125 - فاحت ذواحلجة 1441 )22 يوليو 2020(

اجملاورون:

شماال :  عبد اهلل املسراتي 

شرقا :  عبد اهلل املسراتي  

جنوبا: لعغيد ابراهيم 

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد : سعيد الداودي بن أحمد .

مطلب رقم 42998 - 11 

اسم امللك : أحمد

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 54 س

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون:

شماال :  لوكيلي مصطفى، مطلب التحفيظ عدد 40691 - 11  

شرقا :  لوكيلي طاهر 

جنوبا: لوكيلي طاهر 

غربا: ممر

طالب التحفيظ السيد : حمادي او مطلسي بن أحمد .

مطلب رقم 42999 - 11 

اسم امللك : السنوسي

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: دوار عزوزات

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 19 آر 92 س

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون:

شماال :  ورثة لوكيلي، ياسني لوكيلي 

شرقا :  الرسم العقاري عدد 16159 - 11  

جنوبا: الرسم العقاري عدد 16159 - 11  

غربا: ممر، هشام لوكيلي

طالب التحفيظ السيد : محجوبة السنوسي بنت محمد .

مطلب رقم 43000 - 11 

اسم امللك : املولودي

موقعه :  إقليم الناظور، جماعة احدادا، احملل املدعو: دوار بني بوغمارن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 61 س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول  ومرفق

اجملاورون:

شماال :  زنقة 

شرقا :  قرقاش الفاطمي 

جنوبا: عاللي يامنة 

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد : مولود قرقاش بن محمد .

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 42941 - 11   الذي نشرت خالصته باجلريدة 

الرسمية عدد 1073  بتاريخ 24/07/2019 

بدال من: 

ميمون زغدود بن حميد

اقــرأ :

ميمون زغود بن حميد

والباقي بدون تغيير

 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ

 عدد 42942 - 11 الذي نشرت خالصته باجلريدة 

الرسمية عدد 1073  بتاريخ 24/07/2019 

بدال من: 

زغدود حميد بن شعيب

اقـرأ :

زغود حميد بن شعيب

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور    

             البشير دحوتي

محافظة القنيطرة

مطلب رقم 6886 - 13

امللك املسمى:" كدية ميمون"

موقعه: القنطيرة جماعة املناصرة دوار اوالد عزوزالقنيطرة

وقع حتديده في : 15يناير 2019 على الساعة 10 صباحا

مساحتـه : 1هـ52- ار 60 س

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون :

شماال: مطلب عدد : 6531/13.

شرقا: مطلب عدد 3921/13 ومطلب 4576/13 و ر ع 18678/ر بقعة 1.

غربا: مطلب 5699/ر بقعة 11 واملطلب 6535/13.

5699/ر  عدد  اواملطلب  بوسلهام  بن  محمد  القدسي  ورثة   : جنوبا 

بقعة11.

طالب التحفيظ السيد : حميد حجيلة بن بوجمعة بن احملجوب.

مطلب رقم 6441 - 13

امللك املسمى:" 1 الدار البيضاء فاس ق 12"

موقعه: مبدينة القنيطرة الساكنية 

وقع حتديده في : 07/11/2018 على الساعة العاشرة صباحا 
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مساحتـه : 1 هـ07 ار 22 س

نوعه: ارض بها خط سككي 

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري عدد 17226 ر.

شرقا: خط سككي .

غربا: مطلب عدد 6442/13 البقعة 2.

جنوبا: رسم عقاري 9292/ر. 

للسكك  الوطني  للمكتب  العام  املدير   : السيد  التحفيظ  طالب 

احلديدية نيابة عن امللك العمومي .

مطلب رقم 6442 - 13

امللك املسمى:" 1 الدار البيضاء فاس ق 17"

موقعه: مدينة القنيطرة الساكنية

وقع حتديده في : 29/06/2018 على الساعة العاشرة صباحا

مساحتـه : 9هـ 09 ار 49 س

نوعه:ارض بها خط سككي

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال: رع2005/ر قطعة 2.

رع   17601/13- رع   16412/13- رع   - 2840/ر  رع  2623/ر-  رع  شرقا: 

-19019/13 رع 7923/ر2687/ر – رع -6110/13رع -6108/13 رع 7923/ر. 

غربا: رع 30621/ر- رع23899/ر – رع-5458/13 رع 23900/ر -رع 1580/ر – 

30621/ر-رع -17519/13 رع 1581/ر – 28454/ر – رع 7029/ر رع 28146/ر.

جنوبا: 2005/ر.

القطعة الثانية :

شماال : رع 17226/ر – واملطلب 6441/13.

شرقا : 9256/ر . 

غربا : رع 27947/ر

جنوبا : رع 2005/ر.

للسكك  الوطني  للمكتب  العام  املدير   : السيد  التحفيظ  طالب 

احلديدية نيابة عن امللك العمومي .

احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة

     بوشعيب توفيقي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 38797 - 14

اسم امللك: عبد اهلل.

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: تاغدة الرك باخلطيطرة حنابو.

وقع حتديده في: 16 ابريل 2018.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 43 آر 13 س.

نوعه: ارض فالحية؛
اجملاورون: 

شماال: ورثة بن باي احلاج بلغالي؛
شرقا: طلحي اخملتار بن طيب؛

جنوبا: مصرف؛
غربا: ساقية اسمنتية؛

طالب التحفيظ السيد: حمادي محمد بن احمد.

مطلب رقم 39266 - 14
اسم امللك: شركيسان.

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

وقع حتديده في: 16 يوليو 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 24 س.

نوعه: ارض فالحية؛
اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 39268 - 14 ومصرف؛
شرقا: مصرف ولهاوش زايد؛

جنوبا: مسلك؛
غربا: مطلب التحفيظ رقم 39149 - 14؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 38536 - 14
امللك املسمى: " اوالد بالقاسم غابة اجلرانة ".

موقعة : اقليم الرشيدية، جماعة ارفود، احملل املدعو: اوالد بالقاسم 
غابة اجلرانة.

طالب التحفيظ السيد: موالي علي االمراني بن سيدي محمد. 
وقع حتديده في: 02 ماي 2018. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:02 آر 03 س.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية 

عدد 1072 املؤرخة في 17 يوليوز 2019.
احملافظ على األمالك العقارية بالرشيدية 

         حلسن ايت العرج

محافظة سطات 

مطلب رقم 19932 - 15 
إسم امللك : شعبة املوانيك.

موقعه: اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار الورارقة.
وقع حتديده في : 23 ابريل2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 86 آ 78 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:مطلب عدد 16974/15؛

شرقا:مطلب عدد 24279ض؛

جنوبا:مطلب عدد 24279/15؛

غربا:مطلب عدد 19933/15؛رسم عقاري عدد 36734/15.

طالب التحفيظ :السيد محمد رزقي بن الكبير.

مطلب رقم 20146 - 15 

إسم امللك : الكدية القرعة.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اجملني اوالد عالل.

وقع حتديده في : 01 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:66 آ 31 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:ورثة احمد بن عباس؛ورثة عنينير؛

شرقا:ورثة السعدية صوميدي؛

جنوبا:احلاج صالح؛

غربا:ورثة احمد بن عباس؛مودن احمد.

طالب التحفيظ :السيد حسن صوميدي بن احمد.

مطلب رقم 23092 - 15 

إسم امللك : ملك عزالدين عتيق.

موقعه : اقليم سطات؛بلدية سطات؛دوار اوالد يدر؛اوالد بوقلو.

وقع حتديده في : 14 ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 63 آ 69 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : مطل بعدد 23149/15؛مجهول؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب عدد 1245/15؛مطلب عدد 25270ض؛

غربا : واد بوموسى؛مجهول.

طالب التحفيظ : السيد عزالدين عتيق.

مطلب رقم 30874 - 15 

إسم امللك : راس احلايط.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد الصغير؛دوار اوالد القاضي 

العلوة.

وقع حتديده في : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 آ 19 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاجة يامنة مرباح؛

شرقا : ورثة احلاج احمد مرباح؛ورثة محمد لوزة؛

جنوبا : ورثة احلاجة عائشة مرباح؛

غربا : الطريق من ورائها مطلب عدد 30873/15؛

طالب التحفيظ : السيدة ليلى حلوي االدريسي بنت محمد.

مطلب رقم 31569 - 15 

إسم امللك : ملك االوفاء.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار ليسوفة.

وقع حتديده في : 08 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 آ 26 س.

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار مثمرة .

اجملاورون :

شماال : ممر؛

شرقا : سوهير احلسن بن بوشعيب؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 79998ض؛

غربا : سوهير محمد بن العربي.

طالب التحفيظ : السيد سوهير بوعزة بن بوشعيب.

مطلب رقم 31596 - 15 

إسم امللك : الشويرف.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد العربية.

وقع حتديده في :21 يونيو2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 66 آ 30 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

ومن  حفيظة  محمد؛ناير  61692/15؛زهير  عدد  عقاري  رسم   : شماال 

معها؛

شرقا : ورثة املكي بن الهاشمي؛

: ورثة محمد بن التهامي؛نصيح بوشعيب بن عبداجلليل؛ورثة  جنوبا 

بوشعيب بن اعمر.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد اخملتار النيشي بن ادريس.

مطلب رقم 31825 - 15 

إسم امللك : أرض حضرية.

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

مومن.

وقع حتديده في : 12 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 آ 63 س.
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نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ممر؛

شرقا : عبداحلق ترباوي؛

جنوبا : سعيد ترباوي

غربا : عبدالهادي بن احمد بن عبدالسالم.

طالب التحفيظ : السيدة ثورية ترباوي بنت الكبير.

مطلب رقم 31856 - 15 

إسم امللك : أرض البير االحمر.

اوالد  الشاوية؛دوار  خميسات  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جميل.

وقع حتديده في : 29 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 91 آ 94 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ممر؛

شرقا : عبدالرحيم فاحتي؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : السيد املصطفى حنني بن احلاج العربي .

مطلب رقم 31860 - 15 

إسم امللك : ظهر احلمار.

موقعه : اقليم ودائرة ابن احمد؛جماعة اوالد اشبانة؛دوار املسيعدات.

وقع حتديده في :26 ابريل2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آ 77 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : احلاجة الكبيرة فوالح؛

شرقا : محمد بن اجلياللي العريفي؛

جنوبا : العايدي فوالح؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيدة الزهرة فوالح بنت بوشعيب.

مطلب رقم 31925 - 15 

إسم امللك : بالد احللة.

احللة؛دوار  فارس  اوالد  البروج؛جماعة  سطات؛دائرة  اقليم   : موقعه 

العراوة.

وقع حتديده في :01 ابريل2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 55 آ 16 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة دعالوي رحال بن عبدالقادر؛

شرقا : صالح بن سليمان؛دعالوي رحال بن عبدالقادر؛

جنوبا : ورثة عبداهلل بن العربي؛

غربا : ورثة محمد املوساوي؛الغزالي محمد.

طالب التحفيظ : السيد رحال فتح اهلل بن اجلياللي.

مطلب رقم 31926 - 15 

إسم امللك : بالد املطيلك.

احللة؛دوار  فارس  اوالد  البروج؛جماعة  سطات؛دائرة  اقليم   : موقعه 

العراوة.

وقع حتديده في : 01 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24آ 80 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة امليلودي بن اجلياللي؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ورثة احلاج امبارك بن احمد؛

غربا : ورثة احلاج امبارك بن احمد؛

طالب التحفيظ : السيد رحال فتح اهلل بن اجلياللي.

مطلب رقم 31927 - 15 

إسم امللك : حلرش.

موقعه : اقليم سطات؛دائرة البروج؛جماعة اوالد فارس احللة؛دوار العراوة.

وقع حتديده في : 01 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 آ 96 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة قدور بن محمد؛

شرقا : محمد بن الفاطمي؛ورثة دعالوي رحال بن عبدالقادر؛

جنوبا : واد؛

احلاج  ناصر؛ورثة  بن  عبدالقادر  العربي؛ورثة  بن  عبداهلل  ورثة   : غربا 

الطاهر بن ناصر.

طالب التحفيظ : السيد رحال فتح اهلل بن اجلياللي.

مطلب رقم 31928 - 15 

إسم امللك : بالد املطيلك.

موقعه : اقليم سطات؛دائرة البروج؛جماعة اوالد فارس احللة؛دوار العروة.

وقع حتديده في : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ 37 آ 95 س.



3219 عدد 1125 - فاحت ذواحلجة 1441 )22 يوليو 2020(

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة امليلودي بن اجلياللي؛

شرقا : ورثة قدور بن محمد؛

بن محمد؛رسم عقاري  قدور  ناصر؛ورثة  بن  احلاج عبدالسالم   : جنوبا 

عدد 59785/15؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : السيد رحال فتح اهلل بن اجلياللي.

مطلب رقم 31929 - 15 

إسم امللك : أرض العيدان.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة خميسات الشاوية؛دوار املواريد.

وقع حتديده في : 02 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 20 آ 25 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ممر؛

شرقا : رسم عقاري عدد 1811د

جنوبا : رسم عقاري عدد 1811د؛

غربا : رسم عقاري عدد 19473ض؛رسم عقاري عدد 79376ض.

طالب التحفيظ : السيد الطاهر صبوري بن بوشعيب.

مطلب رقم 31933 - 15 

إسم امللك : أرض املزارات1 وأرض املزارات2وأرض الكدية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد علي.

وقع حتديده في :03 ابريل2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 66 آ 17 س.

نوعــه : أرض فالحية بها بناية وأغراس وبئر .

اجملاورون :

*القطعة االولى:

شماال : الطريق؛

شرقا : العربي بنبلة؛سعيد املعاني؛بوشعيب رجيب؛

جنوبا : مليكة العزوزي؛

غربا : عبداهلل املعاني.

*القطعة الثانية:

شماال : ممر؛يوجد وراءه ملك اعرابي بن بلة؛

شرقا : العرابي بن بلة؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبداهلل املعاني؛العرابي بن بلة.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى رحيب بن رحال.

مطلب رقم 31936 - 15 

إسم امللك : سلمان1.

الضربان؛دوار  عني  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم   : موقعه 

الهوادرة. 

وقع حتديده في :04 ابريل2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 آ 33 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة صالح معيزي؛

شرقا : بوعزة معيزي؛

جنوبا : ورثة اوالد فطومة؛

غربا : الطاهر معيزي.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى معيزي بن محمد.

مطلب رقم 31937 - 15 

إسم امللك : سلمان2.

الضربان؛دوار  عني  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم   : موقعه 

الهوادرة. 

وقع حتديده في :04 ابريل2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آ 89 س.

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار مثمرة.

اجملاورون :

شماال : ورثة حلومي احمد؛

شرقا : حائط مشترك من احلجر؛معيزي احمد؛

جنوبا : معيزي احمد؛

غربا : ورثة محمد بن العربي؛ورثة اوالد موسى.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى معيزي بن محمد.

مطلب رقم 31938 - 15 

إسم امللك : سلمان3.

الضربان؛دوار  عني  جماعة  احمد؛  ابن  سطات؛دائرة  اقليم   : موقعه 

الهوادرة. 

وقع حتديده في :04 ابريل2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آ 67 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة بوشعيب بن الطاهر؛

شرقا : عبدالسالم معيزي؛

جنوبا : احمد معيزي؛ورثة بوشعيب بن الطاهر؛

غربا : حائط من احلجر؛الطاهر معيزي.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى معيزي بن محمد.

مطلب رقم 31939 - 15 

إسم امللك : عمران1.

الضربان؛دوار  عني  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم   : موقعه 

الهوادرة. 
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وقع حتديده في :04 ابريل2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 آ 04 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

حلسن؛الكاوري  صمصم  محمد؛ورثة  بن  مصطفى  الكاوري   : شماال 

عبداهلل بن محمد؛ورثة الشياب بوشعيب؛

شرقا : ورثة عبدالسالم بن العربي؛

جنوبا : ورثة محمد بن العربي؛

غربا : ورثة صالح بن محمد.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى معيزي بن محمد.

مطلب رقم 31942 - 15 

إسم امللك : بالد املكي.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد مومن بن قاسم.

وقع حتديده في : 04 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 41 آ 20 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : عبداهلل موافي بن محمد.

شرقا : الطريق من ورائها رسم عقاري عدد 9446/15؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 5153/15؛

غربا : ورثة احلاج محمد.

طالب التحفيظ : السيد الوعدودي موعافي بن محمد. 

مطلب رقم 31944 - 15 

إسم امللك : أرض مكلع.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار املناصرة.

وقع حتديده في : 05 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 25 آ 27 س.

نوعــه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري عدد 6572ض؛رسم عقاري عدد 42465/15؛رسم 

عقاري عدد 42910/15؛

شرقا : رسم عقاري عدد 20103/15

ورثة  33091ض؛  عدد  39858/15؛مطلب  عدد  عقاري  رسم   : جنوبا 

سيدي محمد بن عباس؛

عدد  21019/15؛مطلب  عدد  33092/ض؛مطلب  عدد  مطلب   : غربا 

.17715/15

طالب التحفيظ : السيد احمد منصوري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31946 - 15 

إسم امللك : أرض الكدام.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛ جماعة اخميسات الشاوية؛دوار شرقاوة.

وقع حتديده في : 01 يوليو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 آ 58 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : بوبكر شورافي

غربا : ورثة معتز عباس.

طالب التحفيظ : السيد احمد مجاد بن احمد.

مطلب رقم 31949 - 15 

إسم امللك : العوينة.

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

بناصر.

وقع حتديده في : 05 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 82 آ 70 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : واد؛

شرقا : ورثة سيد الكبير؛

جنوبا : مطلب عدد 31957/15؛

غربا : محبوب السعدية ؛محلوب فاطمة؛

طالب التحفيظ : السيدة خديجة محلوب بنت احمد.

مطلب رقم 31954 - 15 

إسم امللك : ملكيمالت.

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

سي التاوتي.

وقع حتديده في :08 يوليو 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 04 آ 14 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 18511ض؛ورثة محمد بن بوشعيب؛

شرقا : ورثة محمد بن بوشعيب؛

جنوبا : واد حميمو؛الطريق؛

غربا : ورثة احلاج بوشعيب بن قاسم؛رضوان عبدالواحد.

طالب التحفيظ : السيدة مليكة بنمسعود بنت محمد.

مطلب رقم 31957 - 15 

إسم امللك : لعوينة.

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

بناصر.
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وقع حتديده في : 11 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 76 آ 33 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 31949/15؛ورثة العياشي فاطنة بنت احمد؛

ورثة سيدي املدني؛

شرقا : ورثة سيدي الكبير؛ورثة احمد بن بوشعيب؛

جنوبا : مطلب عدد 3130ت؛ورثة صبري اسماعيل؛

غربا : العربي بن امحمد.

طالب التحفيظ : السيد محمد شكري بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 31961 - 15 

إسم امللك : أرض اجدد.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار حلفاية. 

وقع حتديده في :15 ابريل2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 آ 31 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة محمد بن اجلياللي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد لباردي بوشعيب بن محمد.

مطلب رقم 31962 - 15 

إسم امللك : ظهر لبالد.

اوالد  الشاوية؛دوار  خميسات  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

رحال بن الهاشمي.

وقع حتديده في : 15 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 آ 70 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة رحال بن العربي؛

شرقا : ورثة عباس بن عبدالقادر؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 17431/15؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل معاتيس بن محمد.

مطلب رقم 31963 - 15 

إسم امللك : بالد احمد1.

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

العسيالت.

وقع حتديده في : 16 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 93 آ 21 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

عبدالكرمي؛مختار  بن  صالح  احمد؛ورثة  الطريق؛الفكاك   : شرقا 

اليماني؛ورثة الطاهر؛

جنوبا : ورثة الطاهر؛الطريق؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد السيد احمد بحري بن احلاج عبدالكرمي.

مطلب رقم 31964 - 15 

إسم امللك : بالد أحمد2.

موقعه : اقلليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي عبدالكرمي؛

دوار العسيالت.

وقع حتديده في :16 ابريل2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 07 آ 13 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : بوعزة بن احلاج العربي؛

شرقا : ورثة بهلول بوسلهام؛ورثة بوعزة؛

جنوبا : ورثة عبو؛

غربا : بوعزة بن احلاج العربي.

طالب التحفيظ : السيد احمد بحري بن احلاج عبدالكرمي.

مطلب رقم 31975 - 15 

إسم امللك : حمري.

الرغاي  الصغير؛دواراوالد  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

هواري.

وقع حتديده في :17 ابريل2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 آ 61 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : مهداوي عبدالقادر بن حومان؛

جنوبا : نوري ادريس بن قدور؛

غربا : رسم عقاري عدد 63780/15.

طالب التحفيظ : السيد ادريس بدرالدين بن امحمد.

مطلب رقم 31976 - 15 

إسم امللك : أرض احلطة.

اوالد  الرغاي  الصغير؛دوار  اوالد  ودائرة سطات؛جماعة  اقليم   : موقعه 

هواري. 

وقع حتديده في : 17 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آ 58 س.
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نوعــه : أرض عارية بها أشجار الزيتون .

اجملاورون :

شماال : محمد بن التهامي؛حروم الدوار؛ورثة بدرالدين العربي؛امحمد 

بن محمد؛

شرقا : حروم الدوار؛ورثة بدرالدين امحمد بن محمد؛

جنوبا : ورثة بدرالدين امحمد؛مطلب عدد 22023/15؛

غربا : محمد بن التهامي.

طالب التحفيظ : السيد ادريس بدرالدين بن امحمد.

مطلب رقم 31977 - 15 

إسم امللك : أرض الدير.

موقعه : اقليم سطات ودائرة سطات؛جماعة الثوالث؛دوار اوالد عمور 

اوالد بوزيد.

وقع حتديده في : 17 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 74 آ 41 س.

نوعــه : أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج بوشعيب القرابي؛

شرقا : مطلب عدد 23584/15؛

جنوبا : الطريق؛ورثة السيوطي محمد؛

غربا : ورثة قدور بن عبدالقادر. 

طالب التحفيظ : السيد عبدالسالم سيوطي بن بوشعيب.

مطلب رقم 31979 - 15 

إسم امللك : احلوض.

موقعه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة مكارطو؛دوار لبيرات.

وقع حتديده في : 18 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 75 آ 85 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري عدد 45889/15؛

شرقا : يوسف الفرسي؛

جنوبا : الطريق من ورائها مطلب عدد 7182/15؛

غربا : الطريق من ورائها رسم عقاري عدد 27810ض.

طالب التحفيظ : السيد الفرسي بن عبدالسالم.

مطلب رقم 31981 - 15 

إسم امللك : ربيبة.

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

وقع حتديده في : 19 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 23 آ 60 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري عدد 59982/15؛

شرقا : ورثة قاسم بن احلاج؛

جنوبا : ورثة احمد بن قاسم؛ورثة غالم اخملتار؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيدة حنان الشاهد بنت محمد.

 

مطلب رقم 31983 - 15 

إسم امللك : أرض احلفرة.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعةكيسر؛دوار املعطي بن العربي.

وقع حتديده في : 22 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 77 آ 91 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

سي  عدد31985/15؛ورثة  جديدي؛مطلب  امليلودي  احلاج   : شماال 

عبدالواحد؛

شرقا : رسم عقاري عدد 1404ت؛بوشعيب بن احمد بن احلاج؛عبدالقادر 

بن العبار؛

جنوبا : محمد اخلالدي؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد رحال مجاهد بن احمد.

مطلب رقم 31985 - 15 

إسم امللك : أرض احلفرة.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعةكيسر؛دوار اوالد سي عبدالواحد.

وقع حتديده في : 22 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 آ 86 س.

نوعــه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : احلاج امليلودي جديدي؛

شرقا : مطلب عدد 31983/15؛

جنوبا : مطلب عدد 31983/15؛محمد اخلالدي؛

غربا : ميلودة بوغابة؛عبدالسالم بن زروق.

طالب التحفيظ : السيد محمد مجاهيد بن رحال.

مطلب رقم 31986 - 15 

إسم امللك : املرس.

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

محمد بن داود اخمللخلني.

وقع حتديده في : 22 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 آ 03 س.
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نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة املعطي بن احمد؛

شرقا : بوراية احلاج امحمد؛

جنوبا : احلاج العربي بن اعمر؛ورثة احلاج احمد بن عمر؛

غربا : ورثة املعطي بن احمد.

طالب التحفيظ : السيدة جوادي خديجة بنت ادريس ومن معها. 

مطلب رقم 31988 - 15 

إسم امللك : سيدي صالح.

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

محمد بن داوود اخمللخلني.

وقع حتديده في : 22 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 10 آ 66 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : غفور مصطفى؛

شرقا : احلاج حجاج بن قدور؛

جنوبا : احلاج بوشعيب طويل؛

غربا : ورثة الشافي بن داود؛بوعزة بن الشرقي.

طالب التحفيظ : السيدة جوادي عبدالرحمان .

مطلب رقم 31992 - 15 

إسم امللك : املرس.

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

اوالد عروس.

وقع حتديده في : 26 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 آ 83 س. 

نوعــه : أرض فالحية بها بناية وأشجار .

اجملاورون :

شماال : بن االحمرفاطنة بنت بوشعيب ؛بن االحمر احمد بن العربي؛

شرقا : ورثة بغداد منصور ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : بن االحمر احمد بن بوشعيب.

طالب التحفيظ : السيدة عائشة بن االحمر بنت يوشعيب.

مطلب رقم 31995 - 15 

إسم امللك : أرض الكدية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد يحيى 

اوالد عروس.

وقع حتديده في : 29 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 آ 92 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 23498/15؛

شرقا : مطلب عدد 16606/15؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب عدد 23498/15؛

طالب التحفيظ : السيد اخلدير خطاب بن احلاج الشرقي.

مطلب رقم 31996 - 15 

إسم امللك : احلرش2.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دواراوالد يحيى 

اوالد عروس.

وقع حتديده في : 29 ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 آ 05 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة خطاب احمد؛

جنوبا : ورثة حكيمي؛

غربا : خطاب حليمة.

طالب التحفيظ : السيد اخلدير خطاب بن احلاج الشرقي.

مطلب رقم 31999 - 15 

إسم امللك : أرض احلطة.

اوالد  سعيد؛دوارالشرفاء  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

عتو الغربية.

وقع حتديده في :29 ابريل2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 آ 33 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : سيل املاء؛

شرقا : مطل بعدد 23483/15؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 76287/15؛

غربا : ورثة احلاج علي.

طالب التحفيظ : السيدة ابتسام صبري بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 32002 - 15 

إسم امللك : أرض سهام.

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

الكرافيني.
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وقع حتديده في : 06 ماي2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 60 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : نفيع فكاك بن احمد؛

شرقا : نفيع الفكاك بن سليمان؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مرجاني وصال.

طالب التحفيظ : السيدة مرجاني فاطمة بنت محمد.

مطلب رقم 32009 - 15 

إسم امللك : أرض ركبة.

النواصر  العايدي؛دوار  سيدي  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جدات.

وقع حتديده في : 09 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 56 آ 58 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج احمد العزاوزي؛رسم عقاري  2365/15؛بيهي سعيد؛

مطلب  عبدالهادي؛  عبداهلل؛حداوي  بن  محمد  :ورثة  شرقا 

عدد19137/15؛

جنوبا :رسم عقاري 63673/15؛رسم عقاري 33996/15؛العزاوزي حسن؛

غربا : مطلب  20453/15؛مطلب عدد 29230/15؛مطلب عدد 8315/15.

طالب التحفيظ : السيد سعيد جداوي بن املعطي.

مطلب رقم 32012 - 15 

إسم امللك : بالد العطار.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار اجلدات.

وقع حتديده في :09 ماي2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 94 آ 20 س.

نوعــه : أرض فالحية بها بنايات وبئران واسطبل .

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 28852/15؛

شرقا : رسم عقاري عدد 3515/15؛

جنوبا : الطريق؛رسم عقاري عدد 24621/15؛

غربا : رشيد تلهوني.

طالب التحفيظ : السيدة خدوج العطار بنت امبارك.

مطلب رقم 32013 - 15 

إسم امللك : املرس.

موقعه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سكامنة؛دوار اوالد عياد.

وقع حتديده في :09 ماي2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 29 آ 05 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : توبي محمد؛فاضلي عبدالسالم؛

شرقا : رسم عقاري عدد 61650/15؛ رسم عقاري عدد 2789/15؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 2789/15؛

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : السيد فضلي املصطفى بن الطيبي.

مطلب رقم 32014 - 15 

إسم امللك : أرض التيرس احلطة.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة خميسات الشاوية؛دوار موينات 

اوالد مالك.

وقع حتديده في : 10 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37 آ 39 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب عدد 6972/15؛

جنوبا : صديق مصطفى؛ورثة احلاجة ايطو؛

غربا : ورثة سي اامحمد بن العربي؛اوالد بلفقيه.

طالب التحفيظ : السيدة راضية اجلرماني بنت الشافعي.

مطلب رقم 32019 - 15 

إسم امللك : أرض فدان البكرات.

بن  عز  اوالد  الصغير؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

حدو.

وقع حتديده في : 14 ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 آ 42 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري عدد 54412/15؛

شرقا : حميد ولد احلاج عبدالسالم بن حبشية؛

جنوبا : الشهبي اامحمد؛الشهبي احمد؛

غربا : ورثة احلاج العربي بن صالح؛

طالب التحفيظ : السيد مراد صفي الدين بن املدني.

مطلب رقم 32026 - 15 

إسم امللك : املرس.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار لقدامرة.

وقع حتديده في :20 ماي 2015. 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 آ 54 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : بلحمر صغير؛ديناري عبدالقادر؛

شرقا : بلحمر بوعزة؛

جنوبا : شيهل مصطفى؛مطلب عدد 22304/15؛

غربا : زهيري محمد.

طالب التحفيظ : السيد امحمد بوشتاب بن محمد.

مطلب رقم 32037 - 15 

إسم امللك : الكور.

: اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار معارف  موقعه 

بني ريتون.

وقع حتديده في :22 ماي2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 57 آ 90 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 22688/15؛

شرقا : ورثة احمد بن قدور؛ورثة محمد بن قدور؛

جنوبا : كراخي العربي بن فكاك؛ورثة كراخي محمد بن فكاك؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : عزالدين كراخي بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 32050 - 15 

إسم امللك : أرض الشراء.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار جدات.

وقع حتديده في : 24 ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 57 آ 60 س.

نوعــه : أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 28862/15؛

شرقا : مطلب عدد 32012/15؛

جنوبا : الطريق؛مطلب عدد 28850/15؛مطلب عدد 28851/15؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ السيد محمد الهرعي بن بوشعيب ومن معه.

مطلب رقم 32051 - 15 

إسم امللك : بلعصافري.

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

باحلسن.

وقع حتديده في : 24 ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32 آ 44 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : دزازي احمد؛

شرقا : عبدالكبير ولد خديجة؛

جنوبا : السعدية بنت احلاج بوشعيب؛املكتب الوطني للماء الصالح 

للشرب.

غربا : رسم عقاري عدد 82589ض.

طالب التحفيظ : السيدة عائشة نحال بنت العربي.

مطلب رقم 32052 - 15 

إسم امللك : أرض بلعصافري.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد باحلسن.

وقع حتديده في : 24 ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 آ 91س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : عبدالكبير ولد خديجة؛

شرقا : محمد ولد بن الشريف؛

جنوبا : السعدية بنت احلاج بوشعيب؛

غربا : املكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

طالب التحفيظ : السيدة عائشة نحال بنت العربي.

مطلب رقم 32053 - 15 

إسم امللك : أرض العلوة.

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

وقع حتديده في :24 ماي2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 58 آ 19 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة امحمد بن العربي؛

شرقا : رسم عقاري عدد 36176/15؛

جنوبا : احلاجة زهرة بنت العربي قايدي؛

غربا : عبدالكبير ولد تاودي؛ورثة احلاج محمد بن الكامل.

طالب التحفيظ : السيد عائشة نحال بنت العربي.

مطلب رقم 32054 - 15 

إسم امللك : اظهر حلناش.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة حلوازة؛دوار اوالد بلحسن.

وقع حتديده في : 24 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61 آ 09 س.



عدد 1125 - فاحت ذواحلجة 1441 )22 يوليو 2020(3226

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : عبدالرحيم بلفاطمي حسناوي؛عبدالرحمان نحال؛

شرقا : حوزي الطاهر بن سي محمد بن مصطفى؛

جنوبا : زهرة القايدي بنت العربي؛

غربا : رسم عقاري عدد 40797/15؛احلاج محمد بن بوعزاوي.

طالب التحفيظ : السيد عائشة نحال بنت العربي.

مطلب رقم 32055 - 15 

إسم امللك : اخفنش.

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

وقع حتديده في :24 ماي2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 21 آ 41 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : احلاجة نحال بنت العربي؛ورثة سي احمد بن العربي كايدي؛

شرقا : زهرة قايدي بنت العربي؛ورثة عبداهلل بن اجلياللي؛

جنوبا : ورثة سعيد بلقرافي؛احلاجة فاطمة بنت خديجة؛

غربا : خطابي ربيعة؛خطابي يامنة؛ورثة عبداهلل بن اجلياللي؛عبدالكبير 

ولد خديجة؛عبداهلل قايدي بن احلاج عبدالرحمان.

طالب التحفيظ : السيد عائشة نحال بنت العربي.

مطلب رقم 32056 - 15 

إسم امللك : أرض احلوض.

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

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 آ 05 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ممر؛

شرقا : رسم عقاري عدد 59460/15؛

جنوبا : زهيدي عبداهلل؛

غربا : زهيدي عبداهلل.

طالب التحفيظ : السيدة نعيمة منظر بنت بوشعيب.

مطلب رقم 32057 - 15 

إسم امللك : مرس عبيبو.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار ليسوفة. 

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 آ 73 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : احلاج بوشعيب كرميي؛

شرقا : ورثة احمد بن رحال؛

جنوبا : عائشة بنت فاطمي؛

غربا : رسم عقاري عدد 64437/15؛زهيرعبداللطيف.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرزاق فضول بن محمد.

مطلب رقم 32062 - 15 

إسم امللك : باب السماء.

موقعه : قليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبيةدوار اوالد شعيب. 

وقع حتديده في : 29 ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 آ 17 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري عدد 16269ض؛

شرقا : رسم عقاري عدد 16853ض؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 31976/15؛

غربا : ورثة اجلياللي الدكالي.

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب حليفي بن محمد.

مطلب رقم 32064 - 15 

إسم امللك : بالد الطاهر محمد.

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

الزنتوتية.

وقع حتديده في : 29 ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 06 آ 63 س.

نوعــه : أرض فالحية بها بناية في طور البناء.

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري عدد 21503ض؛

شرقا : مطلب عدد 29412/15؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : رسم عقاري عدد 21503ض.

طالب التحفيظ : السيد عبدالهادي بنساطة بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 32065 - 15 

إسم امللك : مرس احلطة.

موقعه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة امنيع؛دوار خمليش.

وقع حتديده في : 29 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 آ 14 س. 

نوعــه : أرض فالحية بها سكنى وبئر وأشجار .
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اجملاورون :

شماال : ورثة محمد بن عمر؛

شرقا : خمليش محمد بن امحمد؛

جنوبا : مطلب عدد 37616ض؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيدة خديجة هاشم بنت احلبيب.

مطلب رقم 32069 - 15 

إسم امللك : بالد ولد رابحة.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛دوار مالني احلفرة.

وقع حتديده في : 03 يونيو2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 66 آ 20 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : عبدالنبي بنراضي؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : عباس بن اعمر؛ ورثة محمد كومي؛ورثة حسن بنراضي؛

غربا : رسم عقاري عدد 77001/15.

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل لوراوي بن عباس.

مطلب رقم 32086 - 15 

إسم امللك : ملك رضى.

موقعه : اقليم سطات؛ دائرة اين احمد؛جماعة النخيلة؛دوار اوالد ايوب.

وقع حتديده في : 12 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 08 آ 32 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة السقاط احلاج املهدي؛

شرقا : بوعزة بن عبدالسالم؛

جنوبا : ورثة احلاج البوعزاوي؛مطلب عدد 29612/15؛

غربا : رسم عقاري عدد 79280/15.

طالب التحفيظ : السيد بلعباس جداوي بن بنداود.

مطلب رقم 32093 - 15 

إسم امللك : عني البيضاء.

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

القوارشة.

وقع حتديده في : 14 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آ 50 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة احمد بن باشة؛ورثة احلاج قاسم؛

شرقا : ورثة جبارة امحمد؛

جنوبا : ورثة بن قاسم؛

غربا : ورثة احلاج قاسم.

طالب التحفيظ : عبدالسالم فاهيم بن احلاج احلطاب.

مطلب رقم 32094 - 15 

إسم امللك : الضوية.

موقعه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة را س العني؛دوار احلماودة 

القوارشة.

وقع حتديده في :14 يونيو2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 43 آ 83 س. 

نوعــه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : احمد بن الطاهر؛

شرقا : فاطمة عبداهلل؛

جنوبا : حطاب ميلودي؛

غربا : ورثة احلاج محمد بن احلاج عبداهلل.

طالب التحفيظ : السيد عبدالسالم فاهيم بن احلاج احلطاب.

مطلب رقم 32095 - 15 

إسم امللك : جنان الدرك.

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

القوارشة.

وقع حتديده في : 14 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 آ 60 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : محروم؛

شرقا : ورثة عبداهلل فاهيم؛

جنوبا : ورثة احلاج بهلول؛

غربا : عبدالرحيم فرحي.

طالب التحفيظ : السيد عبدالسالم فاهيم بن احلاج احلطاب.

مطلب رقم 32096 - 15 

إسم امللك : املرس.

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

القوارشة.

وقع حتديده في : 14 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51 آ 97 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج حطاب بهلول؛علي بن املاحي؛
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شرقا : ورثة احلاج حطاب بهلول؛ورثة فاهيم الكبير؛

بن  29744/15؛ورثة حطاب  عدد  عقاري  فاهيم؛رسم  اجلياللي   : جنوبا 

الطاهر؛

غربا : ورثة احلاج بهلول.

طالب التحفيظ : السيد عبدالسالم فاهيم بن احلاج احلطاب.

مطلب رقم 32097 - 15 

إسم امللك : دار فريدة.

موقعه : اقليم سطات؛دائرة امب احمد؛جماعة راس العني؛دوار حلماودة 

القوارشة.

وقع حتديده في : 14 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 آ 73 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج الطاهر؛

شرقا : ورثة امحمد اجبارة؛ورثة احلاج البهلول؛

جنوبا : احمد بن عباس؛

غربا : احلاج رحال بن عبدالسالم.

طالب التحفيظ : السيد عبدالسالم فاهيم بن احلاج احلطاب.

مطلب رقم 32098 - 15 

إسم امللك : املرس.

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

القوارشة.

وقع حتديده في : 14 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آ.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة حطاب بوشعيب؛

شرقا : رسم عقاري عدد29744/15؛

جنوبا : ورثة جبارة امحمد؛

غربا : الكبير بن حمو.

طالب التحفيظ : السيد عبدالسالم فاهيم بن احلاج احلطاب.

مطلب رقم 32099 - 15 

إسم امللك : كوندال.

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

القوارشة.

وقع حتديده في : 14 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 آ 78 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : حطاب بوشعيب؛عبداهلل فهيم؛رسم عقاري عدد 28783/15؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة جبارة امحمد؛فهيم حجاج؛رسم عقاري عدد 28780/15؛

غربا : ورثة زروال بن سليم.

طالب التحفيظ : السيد عبدالسالم فاهيم بن احلاج احلطاب.

مطلب رقم 32104 - 15 

إسم امللك : أرض احلطة.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار جدور.

وقع حتديده في : 18 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 91 آ 92 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الطريق؛ورثة الكرفي علي ؛فتاح املصطفى؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب عدد 32103/15؛ورثة كرفي علي.

طالب التحفيظ : السيد محمد االزرق بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 32105 - 15 

إسم امللك : بالد الرغاي.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار جدور.

وقع حتديده في : 18 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 آ 80 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري عدد 1971ض؛

شرقا :محسيني السعدية؛محسيني منى؛ورثة محسيني احلاج عمر؛

جنوبا : ورثة محسيني احلاج عمر.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد محمد االزرق بن عالل ومن معه. 

مطلب رقم 32121 - 15 

إسم امللك : أرض عبدالسالم.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد الصغير؛دوار حلراردة.

وقع حتديده في : 25 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 آ 18 س.

نوعــه : أرض فالحية بها بنايات وبئر وأشجار .

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 12458/15؛

شرقا : بوعزة بن لكرد؛

جنوبا : ممر؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيدة زهيرة بودالل بنت عبدالسالم. 
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مطلب رقم 40571 - 15 

إسم امللك : مريكد الغزال.

النعناع؛دوار  واد  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم   : موقعه 

العقاوقة.

وقع حتديده في : 08 يوليو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61 آ 19 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة بوشعيب بن محمد؛مطلب عدد 40573/15؛

شرقا : ورثة بوشعيب بن محمد؛

جنوبا : احمد رحمون بن احلاج محمد؛

غربا : رحمون بوشعيب بن احلاج محمد.

طالب التحفيظ : السيد رحمون عبداجمليد بن احمد.

مطلب رقم 40574 - 15 

إسم امللك : املرس.

النعناع؛دوار  واد  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم   : موقعه 

العقاوقة.

وقع حتديده في : 08 يوليو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 آ 69 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة الهاشمي؛

جنوبا : ورثة احلاج محمد بن الهاشمي؛

غربا : ورثة عمر بن الهاشمي.

طالب التحفيظ : السيد ادريس رحمون بن احمد.

مطلب رقم 40576 - 15 

إسم امللك : أرض احلرشة.

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

الركادة.

وقع حتديده في : 09 يوليو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 آ 99 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : كرمي بركات؛

شرقا : كرمي بركات؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : زروال بركات.

طالب التحفيظ : السيد عبداحلق جنم بن حمادي ومن معه.

مطلب رقم 40558 - 15 

إسم امللك : بوكرشة.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار اوالد الدغوغي.

وقع حتديده في :28 يونيو2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 41 آ 60 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة حمو بن علي؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 23950ض؛مطلب عدد 25088ض أو

مطلب عدد 25099ض؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد احمد البوهالي بن احلاج بوشعيب.

مطلب رقم 40588 - 15 

إسم امللك : احلرشة.

موقعه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة اوالد فارس؛دوار لعزيب.

وقع حتديده في : 02 اكتوبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آ 06 س.

نوعــه : أرض عارية.

اجملاورون :

شماال : الطريق.

شرقا : رسم عقاري عدد 28682/15؛

جنوبا : محمد بريش؛رسم عقاري عدد 60194/15؛

غربا : مطلب عدد 10998/15.

طالب التحفيظ : السيد خالد صعبان بن حجاج.

مطلب رقم 40591 - 15 

إسم امللك : احلوض.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد الصغير؛دوار اوالد جرار.

وقع حتديده في :22 يوليو2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 91 آ 66 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة حدار احلاج عبدالقادر؛

شرقا : ورثة حدار احلاج عبدالقادر؛

جنوبا : ورثة مصطفى بونان؛ورثة بورفصة بن مخلوف؛

غربا : ورثة بورفصة بن مخلوف؛ورثة احمد اليافي.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى زيدون بن محمد.

مطلب رقم 40594 - 15 

إسم امللك : جنانات لبرادة.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اكدانة؛دوار لكرامطة؛مشيخة 

بني امحمد.

وقع حتديده في : 22 يوليو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94 آ 22 س.

نوعــه : أرض فالحية .
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اجملاورون :
شماال : ممر؛

شرقا : مطلب عدد 9422ض؛
جنوبا : مطلب عدد9422ض؛
غربا : مطلب عدد 9422ض.

طالب التحفيظ : السيد احمد مبرك بن بوشعيب.

مطلب رقم 40599 - 15 
إسم امللك : نور.

الذهبي؛دوار  سيدي  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  اقليم   : موقعه 
اوالد محمد بن سعيد. 

وقع حتديده في : 31 يوليو2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 34 آ .

نوعــه : أرض فالحية .
اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج بوعزة؛
شرقا : رسم عقاري عدد 33089/15؛

جنوبا : ورثة احلاج بوعزة؛
غربا : ورثة احلاج بوعزة.

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل نور بن محمد بلخير.

مطلب رقم 40612 - 15 
إسم امللك : ملك أنوار.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد بن سبع.
وقع حتديده في : 23 اغسطس2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 آ 68 س.
نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :
شماال : ورثة احلاج حطاب بشري؛

شرقا : محمد مناف بن عباس؛
جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة احلاج حطاب بشري.
طالب التحفيظ : السيد عبدالفتاح بشري بن محمد. 

 
مطلب رقم 40625 - 15 

إسم امللك : الفدان الكبير.
موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛دوار االشرفاءاوالد عتو.

وقع حتديده في : 29 اغسطس2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 08 آ 77 س.

نوعــه : أرض فالحية .
اجملاورون :

شماال : مطلب عدد 29540/15؛
شرقا : رسم عقاري عدد 61766/15؛

جنوبا : الطريق؛
غربا : رسم عقاري عدد 63052/15.

طالب التحفيظ : السيدة السعدية مهير بنت محمد.
     احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

            محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

اعالن جديد عن انتهاء التحيد

مطلب رقم 8067 - 16

امللك املسمى : " فدان الشانطي".

الكائن بدائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار اخليعن.

طالب التحفيظ : بوعزة البوداني بن بنعيسى.

وقع حتديده في : 30/09/1997.

  456 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  االعالن  يبطل  االعالن  هدا  ان 

مؤرخة في 26/09/2007.

اصالح خطـأ - تتعلق بامللك املسمى " عال وعبو".       

مطلب رقم 28928 - 16 الدي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 778 املؤرخة في 27/11/2013.

عوضا عن 

اصل امللك :

1/ رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 من شعبان 1433 ) 12 يوليو 2012.(

2/ رسم شراء عدلي مؤرخ في 9 شوال 1412 موافق 13 ابريل 1992.

موافق1412   1412 االول  ربيع  من   12 في  مؤرخ  عدلي  رسم شراء   /3

موافق 22 سبتمبر 1991 .

4/ رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 من صفر 1414 ) 18 اغسطس 1993 (.

5/ رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 من رجب 1413 ) 11 يوليو 1993( .

موافق   1413 االخر  ربيع  من   26 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   /6

25 اكتوبر 1992 .

7/ رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 من صفر 1433 موافق 22 يناير 2012 .

8/ رسم شراء عدلي مؤرخ في 3 محرم 1410 ) 56 اغسطس 1989( .

موافق   1408 القعدة  ذي  من   18 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   /9

3 يوليو 1988 .

10/ شهادة ادارية مؤرخة في 31 اكتوبر 2013 عدد 108/ م ت .

اقـرأ : 

1/ رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 من صفر 1433 موافق 22 يناير 2012 .

2/ رسم شراء عدلي مؤرخ في 3 محرم 1410 ) 06 اغسطس 1989( .

موافق   1408 القعدة  ذي  من   18 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   /3

3 يوليو 1988 .

4/ شهادة ادارية مؤرخة في 31 اكتوبر 2013 عدد 108/ م ت.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات    

        عز الدين شاكر
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محافظة خريبكة

مطلب رقم17277 - 18 
إسم امللك : " دار خوخلالي" .

موقعه :مدينة خريبكة دوار خلدامة أوالد أحمد.
نوعه : دار للسكن من سفلي. 

مساحته : 51س.
اجملاورون : 

شماال : عمير امليلودي؛
جنوبا : لفقيه الزيتوني؛

شرقا : مطلب التحفيظ 14327/18،ممر؛
غربا : الرسم العقاري 18268/18، طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ :خوخلالي نورالدين بن بوعنان ومن معه. 

مطلب رقم 21604 - 18 
إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي دوار لبعاعزة.
نوعه : أرض عارية بها سكن. 

مساحته : 26آر 18س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 33776/18؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : رابحة بنت لكبير؛
غربا : الرسم العقاري 33776/18.

طالب التحفيظ : أحمد تريري بن قدور. 

مطلب رقم 22704 - 18 
إسم امللك : " ضاية األعشاش" .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة تاشرافت دوار آيت حلسن.
نوعه : أرض فالحية بها فيال وبئر، وأشجار الزيتون والتني. 

مساحته : 66آر 82س.
اجملاورون : 

شماال : صالح بن املعطي؛
جنوبا : ورثة بلقاسم بن حلسن؛

شرقا : الرسم العقاري 12404/18؛
غربا : ورثة بلقاسم بن حلسن.

طالب التحفيظ : محمد خالد بن بلكاسم. 

مطلب رقم 38954 - 18 
إسم امللك : " بياض" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار أوالد جدرة.
نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وأشجار الزيتون وبئر، غرفة 

احملرك. 
مساحته : 38آر 74س.

اجملاورون : 
شماال : ورثة احلاج محمد صدقي؛

جنوبا : ورثة الطالع احلاج البوعزاوي؛
شرقا : الرسم العقاري 6149/د؛

غربا : مطلب التحفيظ 28957/18، الطريق.
طالب التحفيظ : صالح الفكاكي بن محمد. 

مطلب رقم 39057 - 18 
إسم امللك : " الفضيلة " .

موقعه :مدينة وادي زم دوار أوالد ابراهيم.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02هـ 63آر 86س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة فضلي الصريدي؛
جنوبا : فضلي محمد؛

شرقا : ورثة حضرية احلاج الطاهر، ورثة حضرية احلاج بوعزة، فضلي 
احلاج محمد، الرسم العقاري 33801/18؛

غربا : فضلي الصريدي، ميمونة بنت املولودي بنت حداوي، ورثة فضلي 
الصريدي، ورثة فطيمي الغزواني، ركباوي عبد الرحيم.

طالب التحفيظ : فضيلي املولودي بن املكي. 

مطلب رقم 39058 - 18 
إسم امللك : " ملك لعصايب " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي دوار الدراعة بني منصور.
نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وأشجار الزيتون. 

مساحته : 05هـ 70آر49س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة حدو ولد صافي؛
جنوبا : ورثة نون عالل، ورثة لعصايب عبد القادر؛

شرقا : طراحي سليمان ، ورثة فون عالل؛
غربا : ورثة نون محمد.

طالب التحفيظ : لعصايب احلاج بن عبد القادر ومن معه. 

مطلب رقم 52717 - 18 
إسم امللك : " بالد احميدي" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار فياللة.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار مثمرة وسكن من سفلي سكن هدم. 

مساحته : 07هـ 04آر 41س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة الهران امحمد؛
جنوبا : األريب عبد القادر ، لفطح محمد؛

شرقا : األريب عبد القادر؛
غربا : ورثة الصمودي محمد.

طالب التحفيظ :األريب عبد اهلل بن عبد القادر. 

مطلب رقم 52760 - 18 
إسم امللك : " ملك صمعي" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار أوالد محمد بن قاسم.
نوعه : أرض فالحية. 
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مساحته : 92آر 45س.
اجملاورون : 

شماال زرار قدور؛
جنوبا :ورثة الكتاني بوزكري؛

شرقا : زرار قدور؛
غربا : الطريق.

طالب التحفيظ :املصطفى صمعي بن محمد 

مطلب رقم 52770 - 18 
إسم امللك : " احلرشة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بني يخلف دوار أوالد غالم.
لتربية  وخمني  وبئران  سفلي  من  مسكن  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

الدجاج وأشجار مثمرة. 
مساحته : 1هـ 08آر 81س.

اجملاورون : 
القطعة األولى : 

شماال : مطلب التحفيظ 38969/18؛
جنوبا : ليادي الزهرة بنت عبد السالم؛
شرقا : ليادي الزهرة بنت عبد السالم؛

غربا : الطريق.
القطعة الثانية:
شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة النبكاوي املعطي بن حلرش؛
شرقا : الطريق؛

غربا : ورثة صفري احمد بن خلريس.
طالب التحفيظ : أحمد رتاج بن صالح. 

مطلب رقم 52782 - 18 
إسم امللك : " الرمل " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار أوالد علي.
نوعه : أرض فالحية بها سكن وأشجار مثمرة وبئر وخزان ماء. 

مساحته : 98آر 35س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : مهراج لبصير؛

شرقا : الطريق؛
غربا : الرسم العقاري 2886/د.

طالب التحفيظ : شبة محمد بن بوعبيد. 

مطلب رقم 52801 - 18 
إسم امللك : " ملك حمادي " .

موقعه :دائرة وادي زم، جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد رحو.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 80آر 21س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 5352/د، الطريق؛
جنوبا : الرسم العقاري 17278/18؛

شرقا : محمد لعراجي بن عبد السالم ؛

غربا : الرسم العقاري 80943/18.
طالب التحفيظ : حمادي لعراجي بن محمد. 

مطلب رقم 52814 - 18 
إسم امللك : " ملك آدم " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي دوار البعاعزة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 39آر 42س.
اجملاورون : 

شماال : كبراوي محمد بن العربي؛
جنوبا : ورثة كبراوي أحمد؛

شرقا : الطريق؛
غربا : مطلبا التحفيظ 47557/18، 47480/18.

طالب التحفيظ : سعيد براني بن محمد. 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: " مشرع الكرمة 2 " 
موضوع مطلب التحفيظ رقم 37820 - 18 املودع في اطار 

املسطرة اخلاصة طبقا للفصل العاشر من الظهير الشريف 
الصادر في 12 رجب 1432 موافق 18 فبراير 1924.

عوضا عن : 
الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية أوالد كروم.
اقـرأ :

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 
باسم ونيابة عن اجلماعتني السالليتني أوالد سبيحة الكطاطبة وأوالد 

سبيحة آيت لعروصي مناصفة بينهما.
- بناء على الوثائق املودعة سابقا وكذا :

املودع   1940 فبراير   15 في  املؤرخ  االداري  للتحديد  تعديلي  ملحق 
مبقتضى ارسالية وزير الداخلية عدد 4227 بتاريخ 22 يونيو 2020.

والباقي بـدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: " حجرة البيضة2 " 
موضوع مطلب التحفيظ رقم 37822 - 18 املودع في اطار 

املسطرة اخلاصة طبقا للفصل العاشر من الظهير الشريف 
الصادر في 12 رجب 1432 موافق 18 فبراير 1924.

عوضا عـن : 
الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية آيتا اخلنوري بصفة منفردة.
اقـرأ :

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 
اخلنوري  وأوالد  كروم  أوالد  السالليتني  اجلماعتني  عن  ونيابة  باسم 

مناصفة بينهما.
بناء على الوثائق املودعة سابقا وكذا :

املودع   1940 فبراير   15 في  املؤرخ  االداري  للتحديد  تعديلي  ملحق 
مبقتضى ارسالية وزير الداخلية عدد 4227 بتاريخ 22 يونيو 2020.

والباقي بدون تغيير.
 احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة

    بوسيف عبد الكرمي
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محافظة احلسيمة

مطلب رقم 8939 - 24

اسم امللك : "يحيا"

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة آيت يوسف وعلي، 

احملل املدعو : دمنة مرابط شعيب.

وقع حتديده في : 28 اكتوبر 2011

مساحته : 06 آر 65 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : شيدي محمد

جنوبا : شدي محمد

غربا : شدي محمد

طالب التحفيظ : فكري بن محمد يحيا.

مطلب رقم 9543 - 24

اسم امللك : "اكاحوش"

آيت موسى   : املدعو  احملل  امزورن،  احلسيمة، جماعة  إقليم   : موقعه 

افراس اشاك.

وقع حتديده في : 15 يناير 2013

مساحته : 90 س.

نوعه : أرض بها بناء من قبو وسفلي ومرفق بالسطح

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير

شرقا : احمد سوسان

جنوبا : الطريق

غربا : ملك الغير

طالب التحفيظ : محمد بن محمد اكعوش.

مطلب رقم 9671 - 24

اسم امللك : "مسطاسة 64"

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني بوفراح، جماعة بني جميل مسطاسة.

وقع حتديده في : 15 يناير 2007

مساحته : 01 آر 84 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة دريوش محمد

شرقا : ورثة دريوش محمد

جنوبا : طاهري عبد السالم

غربا : طاهري عمر

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 9841 - 24

اسم امللك : "زمار تياملت بويكوب"

احملل  آيت قمرة،  ورياغل، جماعة  بني  دائرة  إقليم احلسيمة،   : موقعه 

املدعو : اسمار تكلمنت.

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019

مساحته : 01 هـ 96 آر 10 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : ورثة مسعود املرابط بوهرو

جنوبا : ورثة مسعود املرابط بوهرو

غربا : شعبة

طالبو التحفيظ : رقية بنت محمد بن عبد الكرمي اخلطابي ومن معها.

مطلب رقم 43329 - 24

اسم امللك : "الدرازي"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : حوز ازكيرن.

وقع حتديده في : 11 ابريل 2019

مساحته : 11 آر 98 س.

نوعه : أرض بها بنايتينمن سفلي وطابق علوي

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير

شرقا : ملك الغير

جنوبا : ملك الغير

غربا : ملك الغير، محمد بيتيوني

طالب التحفيظ : حسن الدرازي بن عمر.

مطلب رقم 48409 - 24

اسم امللك : "دهار السلوم"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : دهار السلوم.

وقع حتديده في : 19 فبراير 2020

مساحته : 01 آر 96 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 25622 - 24
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شرقا : مطلب التحفيظ عدد 19743 - 24، ورثة بلحاج

جنوبا : الرسم العقاري عدد 24241 - 24

غربا : الطريق

طالبو التحفيظ : سليمان غداري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 131056 - 24

اسم امللك : "مدرسة اغنزكرت"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني جميل مكصولني.

وقع حتديده في : 06 فبراير 2020

مساحته : 09 آر 80 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي وغرفة

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير

شرقا : املرابط مفضل

جنوبا : ملك الغير

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة باحلسيمة.

مطلب رقم 131084 - 24

اسم امللك : "جعطيط"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : ادهار افريون.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020

مساحته : 01 آر 49 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 20407 - 24

شرقا : عمر داود، الطريق

جنوبا : مرزوق

غربا : ممر

طالب التحفيظ : مراد جعطيط بن مصطفى.

مطلب رقم 131094 - 24

اسم امللك : "اشهبار"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : جتاللت.

وقع حتديده في : 09 مارس 2020

مساحته : 02 آر 15 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : فتيحة خميسي

شرقا : الطريق

جنوبا : تورية لبحر

غربا : ورثة مسعود رايس

طالب التحفيظ : محمد اشهبار بن محمد.

مطلب رقم 10052 - 24

اسم امللك : "خالي"

موقعه : مدينة احلسيمة، زنقة سيدي عابد، احملل املدعو : جللت العبيد.

وقع حتديده في : 11 اكتوبر 2006

مساحته : 59 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول في طور االجناز.

اجملاورون : 

شماال : الشارع

شرقا : الشارع

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 526 - 24

غربا : الشارع

طالب التحفيظ : محمد بن احمد خالي.

مطلب رقم 31347 - 24

اسم امللك : "عماد 2"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي افزار.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019

مساحته : 01 آر.

نوعه : أرض بها بناء من قبو وسفلي 

اجملاورون : 

شماال : محمد سالم

شرقا : محمد سالم

جنوبا : لهيت موح

غربا : الشارع

طالب التحفيظ : عماد بن علي لهيت.

مطلب رقم 131004 - 24

اسم امللك : "فريد"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : انزا.

وقع حتديده في : 3 ديسمبر 2019

مساحته : 07 آر 53 س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار اللوز والزيتون والصبار.

اجملاورون : 

شماال : اليحيي فضيل

شرقا : البوكري

جنوبا : احلديوي محمد

غربا : ورثة محمد عامر، غاج حمو.

طالب التحفيظ : فريد اوالد امحند بن عبد الكرمي.
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مطلب رقم 131077 - 24

اسم امللك : "سليمان 2"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة آيت يوسف وعلي، احملل املدعو : شمورا.

وقع حتديده في : 28 فبراير 2020

مساحته : 21 آر 19 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30547 - 24، 

شرقا : واد

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17591 - 24، بوعزاوي محمد

غربا : مطلب التحفيظ عدد 30299 - 24، ملك الغير

طالب التحفيظ : بوجيبار كرمي بن سليمان.

مطلب رقم 131085 - 24

اسم امللك : "العاللي"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن، احملل املدعو : احملجة حوز دوار 

بوسالمة.

وقع حتديده في : 04 مارس 2020

مساحته : 01 آر 72 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : بوكراب حسن

شرقا : الشارع

جنوبا : الشارع

غربا : ملك الغير

طالب التحفيظ : عبد املالك العاللي بن حمو.

مطلب رقم 131099 - 24

اسم امللك : "التومليلتي 1"

حوز   : املدعو  احملل  بوعياش،  بني  مدينة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

ازكيرن توزويغني.

وقع حتديده في : 11 مارس 2020

مساحته : 01 آر 09 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30981 - 24

شرقا : فؤاد احلديوي

جنوبا : الطريق

غربا : محمد عالل

طالب التحفيظ : عبد اللطيف التومليلتي بن محمد.

مطلب رقم 131105 - 24

اسم امللك : "سويفي"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير، احملل املدعو : حي تالبودا .

وقع حتديده في : 16 مارس 2020

مساحته : 01 آر 78 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27752 - 24

شرقا : الرسم العقاري عدد 48404 - 24، جعفر اكشيش

جنوبا : الرسم العقاري عدد 31166 - 24

غربا : حسن املزكيوي

طالبو التحفيظ : خديجة سويفي بنت محمد ومن معها.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31192 - 24

إسم امللك : "منوهة"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي تغامنني.

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019.

مساحته : 01 آر 62 س.

نوعه : أرض عارية.

طالبة التحفيظ : منوهة بكينيو بنت محمد.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1059 بتاريخ 17 ابريل 2019.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 603 - 29

اسم امللك : " املبدوع "

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر اوالد شميشة .

وقع حتديده في : 16 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 54 آ 12س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 36129 - 25 ؛
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شرقا : الطريق ، ورثة ناصر احمد ولد عسو؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 604 - 29؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 604 - 29، ورثة زموري ناصر.

طالب التحفيظ : السيدة النصري الكبيرة بنت بلكبير.

مطلب رقم 2230 - 25

اسم امللك : "اجلوا ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار اوالد اشميشة .

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 آ 07 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة سي احمد بن بقال، الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 30542 - 25، الطريق؛

جنوبا : احمد دحو بن حدو ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 38195 - 25 .

طالبة التحفيظ : السيدة طوطو البقالي بنت بلكبير.

مطلب رقم 2826 - 25

اسم امللك : " عباسية 1 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار الراوية .

وقع حتديده في : 13 فبراير 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 هـ 93 آ 06 س .

الزيتون  واشجار  اول  طابق  من  سكنى  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واسطبلني وبيت للحارس ومحرك للماء وكراج ومسبح واشجار.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج التهامي، ورثة احلاج محمد االدريسي بن لشهب ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 89805/س، ورثة االدريسي احلاج بوعزة ؛

جنوبا : الطريق ؛

 ،25  -  6437 رقم  التحفيظ  مطلب  احمد،  احلاج  حجوي  ورثة   : غربا 

مقبرة، الطريق .

طالب التحفيظ : السيد محمد حبشي بن محمد.

مطلب رقم 9513 - 25

اسم امللك : " القريعات 01 ".

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

وقع حتديده في : 26 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 55 آ 55 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عشابي احمد بن اجلياللي، محمد بن اجلياللي ؛

شرقا : ورثة عشابي احمد بن اجلياللي ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 52328 - 25، ورثة عشابي احمد بن اجلياللي .

طالب التحفيظ : السيد رضواني عزيز بن محمد .

مطلب رقم 9607 - 25

اسم امللك : " لفرم ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار اوالد بورزك .

وقع حتديده في : 03 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 هـ 64 آ 45 س .

نوعه : أرض فالحية بها اسطبلني وبئر واشجار االوكاليبتوس .

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 9502 - 25 ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : ورثة احمد فنان .

طالب التحفيظ : السيد فنان محمد بن عبد احلق .

مطلب رقم 9747 - 25

اسم امللك : " حبل حجية والكدية الصغيرة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار الكدية .

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 آ 96 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : حديدي حسن ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 60828 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 854 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 31604/ر والرسم العقاري رقم : 7217/ر.

طالب التحفيظ : السيد بنيونس بوشعيب بن التهامي .

مطلب رقم 9823 - 25

اسم امللك : " هند ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اخليفة .

وقع حتديده في : 03 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 آ 88 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛
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شرقا : سميهرو علي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 62629/س؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 62630/س .

طالبة التحفيظ : السيدة ملزابية السميهرو .

مطلب رقم 9832 - 25

اسم امللك : الشاقور".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار املساعدة .

وقع حتديده في : 18 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 هـ 06 آ 35 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر ومحرك للماء تتكون من قطعتني

القطعة االولى مساحتها : 3 هـ 69 آ 28 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 10094/س ؛

شرقا : محمد االدريسي ؛

جنوبا : ورثة احلاج التباع؛

غربا : الطريق .

القطعة الثانية مساحتها : 37 آ 07 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 10094/س ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة احلاج التباع؛

غربا : الواد .

طالبو التحفيظ : السيد محمد بن املاحي ومن معه .

مطلب رقم 9841 - 25

اسم امللك : " حمرية قرشالة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار اوالد الشايب .

وقع حتديده في : 05 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 02 آ 57 س .

للحارس  وبيت  ومسبح  اول  وطابق  فيال  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واسطبل وبئر ملعب .

اجملاورون : 

شماال : حجاب الشرقاوي، محمد معطاوي

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : محمد معطاوي ، احلاج صالح سعيف؛

غربا : حجاب الشرقاوي .

طالب التحفيظ : السيد محمد قوداد بن بوجمعة .

مطلب رقم 9900 - 25

اسم امللك : " تويرسة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار اوالد يعكوب .

وقع حتديده في : 11 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 08 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق ارضي وبئر.

اجملاورون : 

شماال : احملجوبي باجدوب ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : اجملدوبي العياشي؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 20358 - 25،الرسم العقاري 30282 - 25، 

الرسم العقاري رقم : 19598 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد محمد الزبير بن العربي.

مطلب رقم 9916 - 25

اسم امللك : أرض املزرارة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اخلدير .

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32 آ 56 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 8119 - 25؛

غربا : ورثة احلاج الغازي .

طالب التحفيظ : السيد املصطفى خدري بن التهامي.

مطلب رقم 9919 - 25

اسم امللك : " احلجرة البيضاء الفرنانات"

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 48 آ 84 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : محمد شهد، ورثة احلاج حماني، لعربي زموري بن التهامي ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة سعيد بوعزة بن محمد؛

غربا : بن عالل احلاج محمد .

طالب التحفيظ : السيد زين الدين الشاهد بن احلاج الزموري.

مطلب رقم 9920 - 25

اسم امللك : " احلجرة البيضاء احلوير ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية.

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 48 آ .
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نوعه : أرض فالحية تتكون من ارع قطع

القطعة االولى مساحتها : 1 هـ 14 آ 47 س .

اجملاورون : 

شماال : شاهد محمد بن عمرو ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق، الشعبة ؛

غربا : ورثة احلاج الزموري .

القطعة الثانية مساحتها : 29 آ 81 س .

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الطريق.

القطعة الثالثة مساحتها : 3 آ 26 س .

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ؛

شرقا : لعرابي محمد بن الشيخ ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الشعبة.

القطعة الرابعة مساحتها : 46 س .

اجملاورون : 

شماال : لعرابي محمد بن الشيخ ؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الشعبة .

طالب التحفيظ : السيد زين الدين الشاهد بن احلاج الزموري .

مطلب رقم 9921 - 25

اسم امللك : " شرك ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 63 آ 47 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 60613 - 25؛

شرقا : ورثة عبد السالم بن بوعزة وعمرو بن احللومية ؛

جنوبا : فاطمة الشهيد ومن معه ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 60613 - 25، شهيد محمد بن عمرو .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة الشاهد بنت احلاج الزموري.

مطلب رقم 9923 - 25

اسم امللك : " احلجرة البيضاء البيرات "

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 آ 94 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 32925 - 25؛

غربا : ورثة الشهيد بوعزة .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة الشاهد بنت احلاج الزموري .

مطلب رقم 9925 - 25

اسم امللك : احلصرة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 21 آ 72 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : امللك الغابوي ؛

شرقا : ورثة بن عالل سليمان بن بوشعيب ؛

جنوبا : ورثة املعتصم احلاج احمد ولد دوميي؛

غربا : امللك الغابوي .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة الشاهد بنت احلاج الزموري .

مطلب رقم 9929 - 25

اسم امللك : احلائط ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار الهرجنة .

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 21 آ 72 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 15786/د ؛

شرقا : ورثة احمد بن التهامي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 15787/د؛

غربا : ورثة ولد عائشة .

طالب التحفيظ : السيدة فتيحة بوريش بنت ابراهيم .

مطلب رقم 9934 - 25

اسم امللك : " سيدي بولعلمات ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد مسعود .

وقع حتديده في : 21 نوفمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 12 آ 59 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني

القطعة االولى مساحتها : 2 هـ 10 آ 89 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة كرف محمد؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة كرف محمد .

القطعة الثانية مساحتها : 2 هـ 01 آ 70 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة عبد القادر بن البشير ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : ورثة كرف محمد ، الطريق.

طالبو التحفيظ : السيدة فاطمة الشافعي ومن معها .

مطلب رقم 9959 - 25

اسم امللك : " احلوض ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار حلرار .

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 آ 26 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من

طابق سفلي واشجار وبئر . 

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عبد اللطبف اخللوقي؛

جنوبا : نعيم محمد، العمري ملفضل ؛

غربا : العمري زهرة.

طالب التحفيظ : السيد محمد متصلحت.

مطلب رقم 9962 - 25

اسم امللك : " اجديرات ".

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

وقع حتديده في : 12 ديسمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 83 آ 15 س.

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 1 هـ 80 آ 35 س .

اجملاورون : 

شماال : احلجلي محمد ومن معه؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 50193 - 25 ؛

غربا : ورثة احمد بن الغازي.

القطعة الثانية مساحتها : 2 هـ 02 آ 81 س .

اجملاورون : 

شماال : احلجلي محمد ومن معه؛

شرقا : ورثة املكي بن قدور؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 50193 - 25؛

غربا : الشعبة .

طالب التحفيظ : السيد عمار جليل بن اجلياللي .

مطلب رقم 9963 - 25

اسم امللك : " السهاوي ".

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

وقع حتديده في : 12 ديسمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 06 آ 20 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : ورثة عبد القادر بن امليلودي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 48517 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 48115.

طالب التحفيظ : السيد عمار جليل بن اجلياللي.

مطلب رقم 9968 - 25

اسم امللك : " الدوم ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الدواخة .

وقع حتديده في : 17 ديسمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 27 آ 80 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 6954 - 25، 

الرسم العقاري رقم : 678 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 22108 - 25 و

الرسم العقاري رقم : 14811 - 25،

الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق، مطلب التحفيظ رقم : 2771 - 25.

طالبة التحفيظ : السيدة رقية احملجوبي بنت حلسن .

مطلب رقم 9981 - 25

اسم امللك : " ملك النصر ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 12 ديسمبر 2019 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 35 آ 76س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ، مطلب التحفيظ رقم : 9298 - 25؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : دباب محمد ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 686 - 29.

طالب التحفيظ : السيد احمد العسري بن عمرو.

مطلب رقم 9982 - 25

اسم امللك : " املك اخلير ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 9 آ 78 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : اهديريش محمد ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد احمد العسري بن عمرو .

مطلب رقم 9704 - 25

اسم امللك : " احلبل ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار اللماغة .

وقع حتديده في : 22 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 00 آ 12 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 3405 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري 1904/ر ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 563 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 563 - 25 .

طالبو التحفيظ : السيد العيادي سريبتي ومن معه .

مطلب رقم 9815 - 25

اسم امللك : " أرض سهام ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار اوالد سالمة .

وقع حتديده في : 20 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 آ 14 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : عبد القادر الطالعي؛

شرقا : الطالعي ياسني ومن معه ؛

جنوبا : الطالعي ياسني ومن معه؛

غربا : الطريق. .

طالب التحفيظ : السيد رشيد الطالعي بن بوشعيب .

مطلب رقم 9917 - 25

اسم امللك : " ملك بن اجلياللي ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار بن عليان .

وقع حتديده في : 05 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ  11 آ 90 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق اول ومحرك للماء و بئرين 

واسطبل واشجار الزيتون واشجار الفواكه ومسبح .

اجملاورون :

شماال : ورثة حادق امحمد؛

شرقا : بلخدير محمد ؛

جنوبا : ورثة احلاج صالح ، الرسم العقاري رقم : 33973 - 25؛

غربا : الطريق ، احلسناوي عبد اهلل .

طالب التحفيظ : السيد مصطفى ناسك بن محمد .

مطلب رقم 9969 - 25

اسم امللك : " احلوض ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الدواخة .

وقع حتديده في : 17 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 59 آ 54 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 563 - 25 ، الرسم العقاري رقم : 6391 - 25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9826 - 25، الطريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 9742 - 25. .

طالبة التحفيظ : السيدة رقية احملجوبي بنت حلسن .

مطلب رقم 10012 - 25

اسم امللك : " الياس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اوالد مومن .

وقع حتديده في : 22 يناير 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 آ 75 س .
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :
شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة بوملان حلسن ، الرسم العقاري رقم : 32046 - 25؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم : 25672 - 25؛
غربا : الرسم العقاري رقم : 30552 - 25. .

طالب التحفيظ : السيد احلسني احملمودي بن بوعزة .

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
أن السيد محمد السقاط .الساكن بتحزئة موالي ادريس الزنقة 09 
الرقم : 140 كاليفورنيا الدار البيضاء .طلب أن يسلم له نظبر جــديد 
 ”1 املدعو “حياطي  E/155 املؤسس للملك   : رقــم  العقـاري  للرسم 
ضياع  بسبب  وذلك   . بنسليمان  إقليم  لوطا  موالني  بقبيلة  الكائن 

النظير الذي كان قد سلم 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 ببنسليمان

    مازي املصطفى

 

محافظة خنيفرة

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة'' اكلموس"

اقليم خنيفرة

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 
باجلماعة  الكائنة  "اكلموس"  املدعوة  باملنطقة  الواقعة  اسفله 
بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  اكلموس،  ودائرة  قيادة  اكلموس  القروية 
الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  مضي شهرين 
8 من الظهير الشريف عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 
1389 املوافق 25 يوليوز 1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية

املطالب هي كالتالي :
 35980 - 35979 - 35978 - 35977 - 35975 - 35974 - 35973 - 31138

 - 35993 - 35990 - 35988 - 35986 - 35984 - 35983 - 35981 -

 36022 - 36021 - 36019 - 36018 - 36016 - 36006 - 36000 - 35995

 -  36036  -  36035  -  36032  -  36031  -  36029  -  36028  -  36023  -

 36075 - 36071 - 36058 - 36053 - 36045 - 36042 - 36040 - 36038

 -  36128  -  36115  -  36109  -  36098  -  36094  -  36084  -  36082  -

 36283 - 36259 - 36248 - 36247 - 36223 - 36209 - 36202 - 36165

 -  36299  -  36298  -  36295  -  36294  -  36293  -  36292  -  36291  -

 36310 - 36309 - 36308 - 36307 - 36306 - 36304 - 36302 - 36301

 -  36336  -  36335  -  36334  -  36333  -  36330  -  36313  -  36312  -

 36399 - 36395 - 36388 - 36387 - 36378 - 36374 - 36344 - 36337

 -  36450  -  36444  -  36442  -  36431  -  36428  -  36426  -  36417  -

 36605 - 36586 - 36571 - 36566 - 36527 - 36526 - 36478 - 36465

 -  36667  -  36663  -  36636  -  36627  -  36624  -  36616  -  36614  -

 36757 - 36754 - 36739 - 36703 - 36685 - 36684 - 36673 - 36670

 -  36776  -  36774  -  36769  -  36768  -  36766  -  36760  -  36758  -

 36796 - 36793 - 36789 - 36786 - 36783 - 36782 - 36779 - 36778

 -  36811  -  36810  -  36804  -  36803  -  36802  -  36800  -  36798  -

 36855 - 36851 - 36839 - 36838 - 36832 - 36830 - 36823 - 36820

 -  36945  -  36939  -  36933  -  36911  -  36872  -  36871  -  36857  -

 37016 - 37011 - 36998 - 36995 - 36982 - 36969 - 36947 - 36946

 -  37042  -  37031  -  37029  -  37028  -  37026  -  37024  -  37017  -

 37120 - 37067 - 37062 - 37059 - 37058 - 37055 - 37051 - 37050

 -  37354  -  37291  -  37259  -  37207  -  37178  -  37159  -  37123  -

 37852 - 37816 - 37673 - 37594 - 37518 - 37465 - 37426 - 37395

 -  38032  -  38009  -  38006  -  37976  -  37965  -  37961  -  37862  -

 38125 - 38124 - 38104 - 38069 - 38057 - 38051 - 38049 - 38037

 -  38378  -  38318  -  38200  -  38172  -  38164  -  38163  -  38153  -

 38861 - 38855 - 38853 - 38847 - 38614 - 38613 - 38595 - 38474

 -  39049  -  38893  -  38890  -  38886  -  38881  -  38868  -  38863  -

 39614 - 39560 - 39559 - 39148 - 39145 - 39138 - 39137 - 39111

 -  39670  -  39668  -  39667  -  39665  -  39656  -  39619  -  39617  -

 39989 - 39909 - 39896 - 39889 - 39879 - 39827 - 39825 - 39698

 -  36477  -  36332  -  36311  -  36261  -  -36260  40042  -  40008  -

 36749 - 36628 - 36622 - 36585 - 36519 - 36488 - 36480 - 36479

 -  36816  -  36777  -  36773  -  36771  -  36770  -  36767  -  36764  -

 36955 - 36952 - 36942 - 36881 - 36874 - 36859 - 36835 - 36831

 -  36966  -  36963  -  36962  -  36960  -  36958  -  36957  -  36956  -

 37689 - 37680 - 37679 - 37678 - 37603 - 37443 - 37402 - 36984

 -  38253  -  38248  -  38247  -  38242  -  37883  -  37700  -  37699  -

 38936 - 38867 - 38858 - 38783 - 38476 - 38444 - 38255 - 38254

 -  39571  -  39570  -  39555  -  39554  -  39348  -  39300  -  39295  -

 39754 - 39751 - 39743 - 39692 - 39690 - 39669 - 39577 - 39572

 -  39774  -  39772  -  39770  -  39769  -  39765  -  39758  -  39757  -

40093 - 40048 - 39931 - 39912 - 39895 - 39883 - 39826 - 39801

والكل على الرمز  27
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اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة، "لهري "

اقليم خنيفرة،

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

القروية  الواقعة باملنطقة املدعوة "لهري" الكائنة باجلماعة  اسفله 

مضي  بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  ازكزا  اكلمام  لهري  قيادة   ' 'لهري 

من   8 الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  شهرين 

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

املوافق 25 يوليوز 1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

 املطالب هي كالتالي :

 -  28324  -  25352  -  25024  -  24840  -  24757  -  24673  -  22189  

 24752 - 24751 - 24615 - 24448 - 22736 - 22230 - 21157 - 28700

 -  26941  -  26864  -  26861  -  26532  -  26507  -  26063  -  24826  -

28974-22132-23737-23904-26944 - 27087 - 26942

والكل على الرمز  27

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 25889 - 30 

اسم امللك : "فدان اجلامع و اجلامع مكرر".

: إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة و جماعة اوالد نوال،  موقعه 

دوار اوالد سيدي اعمر.

مساحته : 9 هـ 33 آر 50 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 7244/ر )القطعة رقم 4( ؛

جنوبا : ورثة حليم من بينهم خالد حليم، مطلب رقم 25888 - 30 و 

مطلب رقم 25892 - 30؛ 

شرقا : ورثة محمد بن الشيخ ؛

غربا : ورثة بنعيسى كريش، رسم عقاري رقم 7244/ر)القطعة رقم 4( 

و عبد السالم بجيت.

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الشرقاوي بن عمر بن عبد السالم.

مطلب رقم 25892 - 30 

اسم امللك : "فدان الشعير".

: إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة و جماعة اوالد نوال،  موقعه 

دوار اوالد سيدي اعمر.

مساحته : 7 هـ 54 آر 00 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 25889 - 30؛

جنوبا : مطلب رقم 25887 - 30 ، ورثة الطيب ولد السوسية و بوشتى 

ولد بودينة؛ 

شرقا : مطلب رقم 25888 - 30؛

غربا : اخلندق ووراءه ورثة بنعيسى كريش وورثة احلاج امبارك.

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الشرقاوي بن عمر بن عبد السالم.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-36728

امللك املسمى : " قادري "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " حي أفتاس " ،

مساحته : 04 آ 21 س ،

واحد  علوي  وطابق  سفلية  بناية  بها  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

ومرافق بالسطح والباقي عارية بها حديقة ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-13765 ،

شرقا : رع رقم 36227-31 بعضا وملك الغير بعضا آخر،

جنوبا : رع رقم 36017-31 بعضا وملك الغير وممر بعضا آخر،

غربا : ملك الغير أو طالب التحفيظ ،

طالب التحفيظ : السيد محمد قادري بن مصطفى .

مطلب رقم 31-128283

امللك املسمى : " الصاحلي "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع دوار ادحموش " ،

مساحته : 04 آ 37 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ بعضا وورثة احلسني اولعربي بعضا آخر،

شرقا : سعيد اضلحا بعضا وملك الغير بعضا آخر،

جنوبا : الساحة ،

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد عبد اجمليد الصاحلي بن احلسن .
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مطلب رقم 31-128454

امللك املسمى : " هوت العبيد "

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو 

" دوار انو نعدو" ،

مساحته : 59 هـ 63 آ 02 س ،

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ، شعبة وورثة ابرام ورع رقم 65972-31 ومطلب 

التحفيظ رقم 41309-31 ورع رقم 31-20512 ،

شرقا : الطريق املعبدة ،

جنوبا : ورثة ادعيسى – ورثة ابراهيم بن محمد – رع رقم 59958-31 ومطالب 

 -31-17089 -  31-61565 أرقام -31-61561-31-61563-31-61562  التحفيظ 

شعبة وممر عمومي ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-19136 ،

طالب التحفيظ : السيد الرشيد كوسعيد بن أحمد .

مطلب رقم 31-139041

امللك املسمى : " متوكل "

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل املدعو 

" تيوغزة املركز " ،

مساحته : 19 آ 96 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق رقم 1918 اجتاه خلصاص ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-128392 ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : رع رقم 31-30894 ،

طالب التحفيظ : السيد عبدال متوكل بن مبارك .

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-128662

امللك املسمى : " البركة ".

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادكوجا " ، 

طالبو التحفيظ : السيدة رقية فريكان بنت علي ومن معها ، 

وقع حتديده بتاريخ 16 يوليو 2019 ،

مساحته : 99 آ 46 س ،

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 18523-31 ، شعبة وطالبة التحفيظ 

ومن معها 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 17743-31 وشعبة ،

غربا : دو حسوي عائشة ،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1049 

املؤرخة في 06 فبراير 2019 .

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى : " االخوان 1"

موضوع مطلب رقم 20581-31 الكائن بجماعة وقيادة أكلو

دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" اكرار سيدي عبد الرحمان"

الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 590 

بتاريخ 21 أبريل 2010 وكذا اعالن بانتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 659 بتاريخ 17 اغسطس 2011

وخالصته االصالحية مع اعالن جديد بانتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 952 بتاريخ 29 مارس 2017، 

عوضا عن :

طالب التحفيظ : 

السيد احلسن ادالل بن محمد.

السيدة خديجة ادالل بنت محمد.

السيد احلسني ادالل بن محمد.

السيدة فاطمة ادالل بنت محمد.

السيدة مليكة ادالل بنت محمد.

السيدة رقية ادالل بنت أحمد. 

أصل امللك ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 1960؛

صورة لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 1997؛

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 05 يونيو1997؛

شهادة ادارية مؤرخة في 21 أبريل 2009 عدد 208/09؛

اقــرأ : 

طالب التحفيظ : 

السيد احلسن ادالل بن محمد.

السيدة خديجة ادالل بنت محمد.

السيد احلسني ادالل بن محمد.

السيدة فاطمة ادالل بنت محمد.

السيدة مليكة ادالل بنت محمد.

على الشياع بينهم بحصة للذكر ضعف االنثى 

أصل امللك ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 1960؛

صورة شمسية لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 1997؛

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 05 يونيو1997؛
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شهادة ادارية مؤرخة في 21 أبريل 2009 عدد 208/09؛

صورة طبق االصل لرسم تسمية عدلي مؤرخ في04 ماي1959

لفيف عدلي مؤرخ في 12 يناير 2017 ،

اشهاد باملوافقة عرفي مؤرخ في 04 اغسطس 2016 ،

الباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 61909 - 35

اسم امللك : امي الكنز.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة آيت داوود جماعة بيزضاض دوار آيت ابراهيم.

تاريخ حتديده : 10 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 39 آ 88 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : بيهي ابن علي ازنزم.

شرقا : ورثة الشيخ عمر آيت العسري. 

جنوبا : ممر عمومي بعرض متغير- الطريق الرئيسية رقم 2214 عرضها 

20 متر.

غربا : الطريق الرئيسية رقم 2214 عرضها 20 متر.

طالبة التحفيظ : امنة الهاللي بنت احلسني.

مطلب رقم 61957 - 35

اسم امللك : عبد احلق. 

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة اداوكرض دوار العضامنة.

تاريخ حتديده : 06 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 24 آ 77 س. 

نوعه : أرض فالحية بها نخلتني. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 61965 - 35.

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 متر.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 61964 - 35.

غربا : حلسن اكملني- محمد ازركي.

طالب التحفيظ : فيصل الديهي ابن ابراهيم. 

مطلب رقم 61814 - 35

اسم امللك : املستوصف القدمي بجماعة الكرميات. 

موقعه : إقليم الصويرة دائرة احلنشان جماعة الكرميات الكرميات املركز.

تاريخ حتديده : 18 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 آ 96 س. 

نوعه : أرض عارية بها بنايتني مهدمتني وبئر وأشجار الزيتون والكالبتوس. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة إيدار ابت سعيد.

شرقا : ممر عمومي بعرض متغير.

جنوبا : أمكاز ساحة لبير.

غربا : ممر عمومي بعرض متغير.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

مطلب رقم 12408 - 35

اسم امللك : ملك موقيت. 

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة جماعة حد الدرى دوار تابية.

تاريخ حتديده : 25 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 69 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد القادر خلبير.

شرقا : طريق عرضه مترين.

جنوبا : طريق عرضه مترين- البشير موقيت )طالب التحفيظ(.

غربا : الرسم العقاري عدد 2472 - 35.

طالب التحفيظ : البشير موقيت ابن عبد القادر.

مطلب رقم 59711 - 35

اسم امللك : ملك تورتيت

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي 

دوار بوتزارت.

تاريخ حتديده : 25 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 25 آ 60 س. 

نوعه : أرض فالحية بها إسطبل وشجرة زيتون وشجرة اركان.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 31448 - 35 - طريق عمومي بعرض متغير.

شرقا : الرسم العقاري عدد 31448 - 35 - 22293 - 35.

جنوبا : محمد بوضاض. 

غربا : طريق عمومي بعرض متغير.

طالب التحفيظ : ميلود بوتزارت ابن محمود.
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مطلب رقم 59681 - 35

اسم امللك : توبية

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اقرمود دوار أوالد فقيه.

تاريخ حتديده : 04 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آر 67 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 35346 - 35.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 35057 - 35. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 34727 - 35. 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 34898 - 35.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 62121 - 35

اسم امللك : ملك جنان احمللى 

اجلنوبية  الشياظمة  قيادة  الصويرة،  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

جماعة حد الدرى دوار اكادير.

تاريخ حتديده : 28 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آ 38 س. 

نوعه : أرض فالحية بها شجرة الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : محمد القصير.

شرقا : حجوب ابن العربي.

جنوبا : زهرة اكرمت. 

غربا : ممر عمومي بعرض متغير. 

طالب التحفيظ : محمد العيدي ابن عمر. 

مطلب رقم 59779 - 35

اسم امللك : ملك بيكركار.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة دوار الغزوة.

تاريخ حتديده : 31 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 60 س. 

نوعه : أرض عارية بها مسكن من سفلي وسطح وحديقة ومطفية. 

اجملاورون : 

شماال : سحمود محمد.

شرقا : دخوش الركراكي- سحمود محمد. 

جنوبا : ممر غير نافد عرضه 05 امتار. 

غربا : الطريق الوطنية رقم 2201 عرضها 20 متر.

طالب التحفيظ : فارس سحمود ابن محمد.

مطلب رقم 59289 - 35

اسم امللك : ثالث وغال.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار جماعة سيدي احمد اوحامد دوار بوسماط.

تاريخ حتديده : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 آ 76 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 61988 - 35.

شرقا : ممر عمومي بعرض متغير. 

جنوبا : ممر عمومي بعرض متغير

غربا : كبيرة الباشا )طالبة التحفيظ(.

طالبة التحفيظ : كبيرة الباشا بنت العربي.

مطلب رقم 59503 - 35

اسم امللك : ملك افرض.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي 

دوار فلوست.

تاريخ حتديده : فاحت يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 38 آ 05 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 5 أمتار.

شرقا : عمر بن جلول. 

جنوبا : ورثة احلسني بن جلول- الرسم العقاري عدد 27680 - 35.

غربا : الطريق الوطنية رقم 01 عرضها 30 متر.

طالبو التحفيظ : فرح بلخليع بنت نور الدين ومن معها.

مطلب رقم 59619 - 35

اسم امللك : ملك منحل.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة وجماعة تدزي دوار اد العسري.

تاريخ حتديده : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 هـ 15 آ 46 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واالركان. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11986 - 35.

شرقا : ورثة امبارك ادميني. 

جنوبا : احمد هدم )طالب التحفيظ(.

غربا : الطريق الوطنية رقم 01 عرضها 30 متر.

طالب التحفيظ : احمد هدم ابن حلسن.
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مطلب رقم 59644 - 35

اسم امللك : دكان العلمي.

موقعه : مدينة الصويرة ساحة اجلوطية رقم 134.

تاريخ حتديده : 18 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 س. 

نوعه : دكان بالسفلي. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 34578 - 35 - األحباس.

شرقا : الرسم العقاري عدد 14708 - 35 - عبد الرحمان باكو. 

جنوبا : عبد الرحمان باكو - ساحة اجلوطية.

غربا : ساحة اجلوطية - األحباس.

طالبو التحفيظ : مندوب أمالك الدولة ومن معه.

مطلب رقم 61907 - 35

اسم امللك : بقعة ديبون .

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

دوار ايت متالل.

تاريخ حتديده : 29 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 32 آ 56 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان و اخلروب. 

اجملاورون : 

شماال : زينب إمخريبي

شرقا : طريق رئيسية رقم 2201 عرضها 20 متر . 

جنوبا : إمخريبي إيجة .

غربا : مينة إمخريبي – إيجة إمخريبي .

طالب التحفيظ : علي ديبون إبن محمد.

مطلب رقم 61884 - 35

اسم امللك : الدالية .

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة اداوكرض، دوار بوزمة.

تاريخ حتديده : 29 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 آ 06 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و اللوز و اخلروب وبئر. 

اجملاورون : 

شماال : موالي حسن شلخني.

شرقا : رسم عقاري عدد 31420 - 35 . 

جنوبا : طريق عمومي عرضها 5 أمتار .

غربا : موالي حسن شلخني .

طالب التحفيظ : علي مرزوقي بن حسن.

مطلب رقم 62124 - 35

اسم امللك : بوطويل .

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة أمرامر، جماعة سيدي الركراكي، 

دوار احلصودات.

تاريخ حتديده : 31 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 19 آ 78 س. 

نوعه : أرض فالحية بها مطفية وحديقة ومسكن بالسفلي وطابق 

أول وسطح

اجملاورون : 

شماال : كوسى الرجراجي – محمد كوسى.

شرقا : كوسى الرجراجي – عبد اهلل كوسى . 

جنوبا : عبد اهلل كوسى – محمد كوسى.

غربا : محمد كوسى – بوعزة كوسى- مسلك عمومي عرضه 4 أمتار .

طالب التحفيظ : محمد كوسى بن عبد اهلل.

مطلب رقم 62103 - 35

اسم امللك : تزنيكت .

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة اداوكرض، دوار اماريرن.

تاريخ حتديده : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آ 54 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : زهرة باكا.

شرقا : ورثة حلسني أكازوا . 

جنوبا : محمد أباجي – مسلك عمومي عرضه 04 أمتار.

غربا : حميد فهيم .

طالبة التحفيظ : اكازو اجميعة بنت ميلود.

مطلب رقم 62102 - 35

اسم امللك : ملك البرنيشة2 .

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

جماعة مجي، دوار الشويات.

تاريخ حتديده : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 آ 35 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و اللوز و بناية في اإلجناز و مطفية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 62100 - 35.

شرقا : ميلود الفرج . 

جنوبا : مطلب رقم 62101 - 35 .

غربا : مسلك عمومي نافذ عرضه 05 أمتار .

طالب التحفيظ : عبد الصمد قمر الدين ابن احملجوب.
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مطلب رقم 62101 - 35

اسم امللك : ملك البرنيشة1 .

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

جماعة مجي، دوار الشويات.

تاريخ حتديده : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آ 09 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و اللوز و مؤسسة.

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 62102 - 35.

شرقا : ميلود الفرج . 

جنوبا : قمر الدين أحمد .

غربا : مسلك عمومي نافذ عرضه 05 أمتار .

طالب التحفيظ : عبد اإلله قمر الدين ابن احملجوب.

مطلب رقم 62100 - 35

اسم امللك : ملك البرنيشة .

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

جماعة مجي، دوار الشويات.

تاريخ حتديده : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آ 67 س. 

نوعه : أرض فالحية بها شجرة الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : قمر الدين عبد العظيم.

شرقا : ميلود الفرج . 

جنوبا : مطلب رقم 62102 - 35 .

غربا : مسلك عمومي نافذ عرضه 05 أمتار .

طالب التحفيظ : بدر الدين قمر الدين ابن احملجوب.

مطلب رقم 61797 - 35

اسم امللك : ملك الدرك .

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة امرامر، جماعة سيدي 

امحمد اومرزوق، دوار الديخة.

تاريخ حتديده : 10 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 آ 33 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واخلروب و التني . 

اجملاورون : 

شماال : ميلود بن احلسن – طريق عمومي ذو عرض متغير.

شرقا : حلسن بن املعطي . 

جنوبا : محماد حاجي .

غربا : محماد حاجي .

طالبو التحفيظ : الركراكي احلاجة ا بن فاحت ومن معه .

مطلب رقم 61798 - 35

اسم امللك : ملك حدى الدار.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة امرامر، جماعة سيدي 

امحمد اومرزوق، دوار الديخة.

تاريخ حتديده : 11 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 30 آ 13 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز و التني . 

اجملاورون : 

شماال : صالح بن شتوي.

شرقا : محمد حاجي . 

جنوبا : طريق عمومي ذو عرض متغير.

غربا : حلسن الشراس بن املعطي .

طالبو التحفيظ : الركراكي احلاجة ا بن فاحت ومن معه .

مطلب رقم 61799 - 35

اسم امللك : ملك الدار .

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة امرامر، جماعة سيدي 

امحمد اومرزوق، دوار الديخة.

تاريخ حتديده : 11 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 51 آ 36 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بناية بالسفلي وأشجار الزيتون و 5 مطفيات . 

اجملاورون : 

شماال : محماد حاجي

شرقا : طريق عمومي ذو عرض متغير. 

جنوبا : طريق عمومي ذو عرض متغير .

غربا : طريق عمومي ذو عرض متغير - محماد حاجي .

طالبو التحفيظ : الركراكي احلاجة ا بن فاحت ومن معه .

مطلب رقم 61898 - 35

اسم امللك : ملك عبد املولى .

موقعه : إقليم الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة زاوية بن احميدة، دوار 

أيت اليمني.

تاريخ حتديده : 03 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 آ 99 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بناية بالسفلي و سطح شجرة الزيتون ونخلة. 
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اجملاورون : 

شماال : طريق وطنية رقم1 عرضها 30 متر

شرقا : مسلك عمومي عرضه 3 أمتار . 

جنوبا : ورثة جواد لعربي ابن عبد املولى .

غربا : ورثة جواد سيمحمد ابن عبد القادر .

طالبة التحفيظ : زهرة جواد بنت عبد املولى .

مطلب رقم 62153 - 35

اسم امللك : ملك أورتي احلسن .

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة سيدي أحماد أوحمد ، دوار الرياض.

تاريخ حتديده : 20 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 24 آ 30 س. 

نوعه : أرض فالحية بها شجرة الزيتون وأشجاراألركان. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن بيهي وراحيم.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12357 - 35 – ورثة حلسني وراحيم بن بيهي. 

جنوبا : أعراب اخملتار – ورثة حاج سعيد وارحيم 

غربا : ورثة مبارك أوحماد وارحيم .

طالب التحفيظ : العربي وارحيم بن احلسن .

مطلب رقم 62162 - 35

اسم امللك : فدان النخلة .

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، جماعة الصويرة، دوار العرب.

تاريخ حتديده : 25 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 54 آ 99 س. 

بئر  و  بالسفلي  بناية  و  بالسفلي  مسكن  بها  عارية  أرض   : نوعه 

ومسبح وحديقة. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة مودا بريك – رسم عقاري عدد 26306 - 35.

شرقا : طريق جهوية رقم 207 عرضها 5 أمتار . 

جنوبا : رسم عقاري عدد 18666 - 35 .

غربا : ورثة القايد لفضيل .

طالب التحفيظ : احلسني الشتوكي بن أحميدة .

مطلب رقم 61882 - 35

اسم امللك : احلفرة 2 .

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة أقرمود ، جماعة موالي بوزرقطون، 

موالي بوزرقطون املركز.

تاريخ حتديده : 28 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 6 آ 09 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة شبيكي سالم.

شرقا : طريق عمومي ذو عرض متغير . 

جنوبا : ورثة ميلود العبادي- رسم عقاري عدد 26684 - 35 .

غربا : مبارك شبيكي .

طالب التحفيظ : أحمد الشبيكي بن سالم.

مطلب رقم 62098 - 35

اسم امللك : ملك التويرس .

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان ، جماعة سيدي امحمد 

اومرزوق، دوار املرس.

تاريخ حتديده : 03 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 7 هـ 60 آ 91 س. 

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : خالد املرس – أحمد العمراني – ورثة بن حادة الهاشمي بن احملجوب .

شرقا : مطلب التحفيظ عد 13174 - 35 – 10789 - 35 . 

جنوبا : ورثة سالم املرسي- زينون عبد اجمليد – هشومة زين .

غربا : مسعود اجلفري – ورثة رقية زين .

طالب التحفيظ : سعيد العاللي بن احملجوب .

مطلب رقم 61793 - 35

اسم امللك : أركانة.

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

، دوار ايت حلسن.

تاريخ حتديده : 10 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 هـ 22 آ 17 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان . 

اجملاورون : 

شماال : حسن أطلطا – أطلطا حلسن .

شرقا : فاطمة أطلطا – مسلك نافذ . 

جنوبا : أطلطا لعربي – ورثة اد صيريدي.

غربا : طريق عمومي ذو عرض متغير .

طالب التحفيظ : امير سليمان قايدي بن سعيد.

مطلب رقم 59692 - 35

اسم امللك : للشيفات.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، ، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، 

دوار ليسرا.

تاريخ حتديده : 10 ابريل 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 86 آ 31 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حلسن بن بلعيد زروال .

شرقا : ورثة حلسن بن بلعيد زروال – طريق جهوية رقم 301 عرضها 30 متر . 

جنوبا : ورثة بلعيد الفكير – مطلب التحفيظ عدد 11519 - 35 .

غربا : امللك البحري .

طالبو التحفيظ : إبتسام فضيل بنت عبد اهلل ومن معها .

مطلب رقم 7413 - 35

اسم امللك : أورتي .

موقعه : إقليم الصويرة، ، جماعة سيدي كاوكي ، دوار بوزمور.

تاريخ حتديده : 09 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 26 آ 14 س. 

والنخل  الزيتون  أشجار  و  بالسفلي  بنايات  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

والتني والرمان وحوض مائي و مسبح وبئرين و بيت بالسفلي وشجر 

السنوبر وأشجار البرتقال الصغيرة . 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 7414 - 35.

شرقا : حلسني أمسكني . 

جنوبا : حلسني أمسكني .

غربا : رسم عقاري عدد 25581 - 35 .

طالبة التحفيظ : عائشة ليراشي بنت احلسن 

مطلب رقم 59824 - 35

اسم امللك : اسيكي انتهامي.

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

أوحامد، دوار ادرارن.

تاريخ حتديده : فاحت يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آ 90 س. 

نوعه : أرض فالحية بها مسكن بالسفلي ومطفية. 

اجملاورون :

شماال : مسلك خاص عرضه 3 أمتار.

شرقا : مسلك عمومي عرضه متغير. 

جنوبا : مسلك خاص غير نافذ.

غربا : محمد العسري.

طالبة التحفيظ : عائشة العسري. 

مطلب رقم 61823 - 35

اسم امللك : فدان الكاع.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة دوار العرب.

تاريخ حتديده : 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 40 آ 82 س. 

نوعه : أرض فالحية محاطة بسور بها 03 بنايات من سفلي ومسكن 

احلارس ومسبح وبئر ومقر تقني. 

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص عرضه 05 أمتار.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8283/38 - 7881 - 35 -احمد بن امبارك فرجي. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3609/38 -علي اصغير. 

غربا : عبد العالي الفالح ) طالب التحفيظ( .

طالب التحفيظ : عبد العالي الفالح ابن محمد.

مطلب رقم 58793 - 35

اسم امللك : مجموعة مدارس موالي بوزرقطون.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة قيادة اقرمود جماعة موالي بوزرقطون 

دوار العبيدات.

تاريخ حتديده : 18 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 13 آ 55 س. 

نوعه : مدرسة بها 04 أقسام بالسفلي وإدارة بالسفلي ومسكن من 

سفلي ومرحاض ومطفية وأشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عير نافذ عرضة مترين.

شرقا : احمد بليلي.

جنوبا : احمد بليلي.

غربا : الطريق الوطنية رقم 2207 عرضها 20 متر.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

مطلب رقم 61861 - 35

اسم امللك : ملك عالء 2.

دوار  الكدادرة  جماعة  احلنشان  وقيادة  دائرة  الصويرة  اقليم   : موقعه 

حي بير الصور.

تاريخ حتديده : 16 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 97 س. 

نوعه : أرض عارية بها دار للسكن من سفلي وطابق أول ومرفق وسطح. 

اجملاورون : 

شماال : زكرياء التايك.

شرقا : ممر عرضه 5 أمتار.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 61862 - 35.

غربا : عابد احلمولي –رشيد أدكالي.

طالب التحفيظ : عبد الكبير جباري ابن حسن. 
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مطلب رقم 59667 - 35

اسم امللك : تكاديرت.

موقعه : اقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة اداوكرض دوار اماريرن.

تاريخ حتديده : 27 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 40 آ 02 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 28717 - 35.

شرقا : ممر عرضه 05 أمتار.

جنوبا : ناصر فاطمة. 

غربا : امتاليت حسن.

طالب التحفيظ : حسن امتاليت ابن البشير. 

مطلب رقم 59573 - 35

اسم امللك : رانش هندركس

موقعه : بلدية الصويرة دوار الديابات.

تاريخ حتديده : 23 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 16 آ 62 س. 

نوعه : أرض عارية بها غرفة من سفلي وبناء وقبو وإسطبل للخيول 

وبئرين وأشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 26629 - 35.

شرقا : سد. 

جنوبا : فطومة بن درغو- مينة زلطان- آيت إبراهيم بوترفة.

غربا : الرسم العقاري عدد 36693 - 35 - ممر خاص غير نافذ عرضه 4 أمتار- 

فطومة بن درغو-مطلب التحفيظ عدد 59084 - 35 – فاطمة مستفيد.

طالبة التحفيظ : فطومة بن درغوا بنت محمد.

مطلب رقم 59793 - 35

اسم امللك : أكنتاف.

موقعه : بلدية الصويرة دوار الغزوة.

تاريخ حتديده : 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آر 16 س. 

نوعه : أرض عارية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 14816 - 35.

شرقا : الرسم العقاري عدد 689 - 35 -ممر غير نافد 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21890 - 35 - عبد اجلليل بعنتر. 

غربا : الرسم العقاري عدد 44657 - 35.

طالب التحفيظ : زهير بن جلول ابن عبدالكبير.

مطلب رقم 62037 - 35

اسم امللك : الفدان الفوقاني

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

اجلماالت أيت تهال.

تاريخ حتديده : 13 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هـ 26 آ 86 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز واألركان.

اجملاورون : 

شماال : محمد جدي بن علي - ورثة محمد الصوفي.

فاطمة   – بوزكراوي  محمد  موالي   – علي  بن  جدي  محمد   : شرقا 

بوزكراوي – موالي احمد بوزكراوي.

جنوبا : ممر فالحي عرضه متر – الرسم العقاري عدد 31435 - 35 - ورثة 

خديجة التوبالي. 

امبارك  ابن  محمد  ورثة  أمكاز-   – أمتار   3 عرضه  عمومي  ممر   : غربا 

الصوفي - محمد جدي بن علي. 

طالب التحفيظ : عبد احلفيظ بوزكراوي ابن احلسني. 

مطلب رقم 62035 - 35

اسم امللك : دار فاطمة.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة سيدي كاوكي، دوار أيت حلسن.

تاريخ حتديده : 15 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 55 آ 34 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بناية بالسفلي وطابق أول وسطح وخزان مائي 

وبئر و مخزن ومسبح ومقر تقني و بئر و أشجار مختلفة. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة مسعيد عمر – حبيبة بقروان. 

شرقا : ورثة براهيم إصافون. 

جنوبا : إمجهادي الركراكي – مبارك عوبد .

غربا : بقروان فاطمة – عوبدا عائشة وعوبدا خدوج – طريق عمومي 

بعرض متغير. 

طالب التحفيظ : خالد قطمير بن أحمد.

مطلب رقم 62104 - 35

اسم امللك : تدارت.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة الصويرة، جماعة موالي بوزرقطون، دوار الباشرة.

تاريخ حتديده : 07 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 07 آ 12 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد شاوي. 
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شرقا : طريق جهوية رقم 301 عرضها 30 متر. 

جنوبا : سكينة لوداع – رسم عقاري عدد 24970 - 35 - رسم عقاري 

عدد 31270 - 35 – رسم عقاري عدد 29972 - 35. 

غربا : رسم عقاري عدد 30504 - 35 – سمير مساوي - امللك البحري. 

طالب التحفيظ : عبد العزيز مكوار بن محمد.

مطلب رقم 61983 - 35

اسم امللك : أورتي.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، جماعة الزاويت، دوار ايت موالي.

تاريخ حتديده : 08 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 75 آ 16 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان واخلروب واللوز. 

اجملاورون : 

شماال : شوكي حميد – مسلك عمومي عرضه متغير. 

شرقا : شوكي حميد – مسلك عمومي عرضه متغير. 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه متغير. 

غربا : مسلك عمومي عرضه متغير – أمكاز. 

طالب التحفيظ : حلسن الكجون بن محمد.

مطلب رقم 61973 - 35

اسم امللك : ملك لينا.

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

تاريخ حتديده : 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 70 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 32440 - 35. 

شرقا : مسلك عمومي عرضه 3 أمتار - أزروال فاطمة و أزروال نزيهة. 

جنوبا : مسلك عمومي – مطلب التحفيظ عدد 7114 - 35 . 

غربا : مشروع ممر غير نافذ بعرض 03 أمتار. 

طالبة التحفيظ : سومية مالك بنت مسعود.

مطلب رقم 61889 - 35

اسم امللك : الفيضة.

موقعه : إقليم الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، موالي 

بوزرقطون املركز.

تاريخ حتديده : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آ 59 س القطعة األولى : ) 05 آ 

64 س ( القطعة الثانية : ) 04 آ 95 س( . 

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

نوعه : أرض رملية. 

شماال : مينة شبيكي. 

شرقا : طريق عمومي عرضه متغير. 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 2 أمتار. 

غربا : امللك البحري. 

القطعة الثانية : 

نوعه : أرض فالحية. 

شماال : مينة شبيكي. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 61879 - 35. 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 2 أمتار. 

غربا : طريق عمومي عرضه متغير. 

طالبة التحفيظ : هيبة الشبيكي بنت سالم.

مطلب رقم 61890 - 35

اسم امللك : احلفرة 2.

موقعه : إقليم الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، موالي 

بوزرقطون املركز تاريخ حتديده : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 77 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : مينة شبيكي. 

شرقا : طريق عمومي عرضه متغير. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 61882 - 35. 

غربا : مبارك شبيكي – فريد شبيكي. 

طالبة التحفيظ : هيبة الشبيكي بنت سالم.

مطلب رقم 61862 - 35

اسم امللك : عالء 1.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة لكدادرة، حي 

بير الصور. 

تاريخ حتديده : 16 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 99 س. 

نوعه : أرض بها بناية بالسفلي وطابق أول و سطح ومرفق. 

اجملاورون : 

شماال : رشيد الدكالي – مطلب التحفيظ عدد 61861 - 35. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 61861 - 35 - شارع عرضه 5 أمتار. 

جنوبا : شارع عرضه 5 أمتار - عبد القادر بوجليد. 

غربا : عبد القادر بوجليد - احلمولي عبيد. 

طالب التحفيظ : عبد الكبير جباري ابن حسن.
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إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى : ملك البحيرة.

مطلب رقم 59643 - 35 الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1110 املؤرخة في 08 ابريل 2020.

يقرأ : 

اسم امللك : ملك البحيرة. 

بدال من : 

تزنو. 

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى : ملك بئر كوات.

مطلب رقم 59759 - 35 الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1110 املؤرخة في 08 ابريل 2020.

يقرأ : 

اسم امللك : 

ملك بئركوات. 

بدال من : 

ملك مخلوف.

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى : تدارت بنركة.

مطلب رقم 62285 - 35 الذي أدرج مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1108 املؤرخة في 25 مارس 2020.

يقرأ : 

جماعة  بيزضاض،  قيادة  داوود،  آيت  دائرة  الصويرة،  اقليم   : العنوان 

الزاوية، دوار تخفيست.

بدال من : 

اقليم ودائرة الصويرة، جماعة زاوية بن حميدة، دوار الزاوية.

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى : الساحل الشرقاني.

مطلب رقم 62089 - 35 الذي أدرج مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1089 املؤرخة في 13 نوفمبر 2019.

يقرأ : 

مساحة امللك : 

01 هكتار 05 آر 38 سنتيار تقريبا.

بدال من : 

01 هكتار 50 آر 38 سنتيار تقريبا.

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى : الوردي.

مطلب رقم 6861 - 35 الذي أدرج اإلعالن جديد عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1018 املؤرخة في 04 يوليو 2018.

يقرأ : 

طالبة التحفيظ : 

السيدة نادية هنداون بنت ابريك.

بدال من : 

السيدة هشومة الوردي بنت الركراكي.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي.    

محافظة تارودانت

مطلب رقم 18505 - 39

اسم امللك : » فم السوكة « .

موقعه : دوار الدير جماعة وقيادة اكلي دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 يوليو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 15 ار 46 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : صاحلي موالي االدريسي؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق وموجيب ادريس؛

غربا : االدريسي محمد؛

طالب التحفيظ : السيد املولى العراقي مجيد بن عبد احلق.

مطلب رقم 20261 - 39

اسم امللك : » ظل اكيوض « .

موقعه : دوار تالث نتلغمني جماعة ازغغار نيرس قيادة اضار دائرة اغرم 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 يوليو 2017.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 25 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايت بونيت حسن؛ 

شرقا : ايت بونيت حسن؛

جنوبا : االحباس؛

غربا : طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد مفتي بن علي.

مطلب رقم 20369 - 39

اسم امللك : » ملك السهيبات « .

موقعه : دوار ايت احساسة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 نوفمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 50 ار 87 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايت القباش احلاج سعيد؛ 
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شرقا : ايت القباج احلاج سعيد ومصرف؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 34048 - 39؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : السيد محمد لوزاني بن محند.

مطلب رقم 28266 - 39

اسم امللك : » تزموت « .

موقعه : مزارع دوار متالوكت جماعة وقيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 38 ار 28 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : مصلي محمد؛

جنوبا : مصلي صافية؛

غربا : ممر؛

طالبة التحفيظ : السيدة مصلي يامينة بنت محمد.

مطلب رقم 28274 - 39

اسم امللك : » تنبكر « .

موقعه : مزارع دوار متالوكت جماعة وقيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 14 ار 05 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايت حيدة احلاج محمد؛ 

شرقا : اوكروم محمد اوشيخ محمد؛

جنوبا : مصلي خديجة؛

غربا : ورثة بويندادن؛

طالبة التحفيظ : السيدة مصلي يامينة بنت محمد.

مطلب رقم 28296 - 39

اسم امللك : » املستقبل 1 « .

موقعه : حي الشليوات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 18 سبتمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 17 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الفقيه وعبد الرحمان؛ 

شرقا : عبد الرحمان؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 27003 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد محمد احلنبلي بن احلسني.

مطلب رقم 28626 - 39

اسم امللك : » اجدور « .

موقعه : دوار وجماعة اميوالس قيادة متلوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 69 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : سهب ومحمد اومحند ؛

جنوبا : محمد اومحند وحسن واعراب؛

غربا : الطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد خليد حامتي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 28631 - 39

اسم امللك : » دار صديق « .

موقعه : دوار اخلومس جماعة اميوالس قيادة متلوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 ار 53 س.

نوعه : ارض بها بنايات سفلية احداها ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : مصرف ومحند ايت اوبيه؛ 

شرقا : ايت اوبيه عمر والطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق وورثة ايت علي؛

طالبو التحفيظ : السيد بوكوطوس موالي احلسان بن موالي بوسالم 

ومن معه.

مطلب رقم 28635 - 39

اسم امللك : » امل « .

موقعه : دوار ايت احميدة جماعة سيدي موسى احلمري قيادة ودائرة 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 23 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 40 س.

نوعه : ارض عارية
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اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : محمد بوالدين؛

جنوبا : الهرطي إبراهيم والرسم العقاري عدد 8630 - 39؛

غربا : زهير؛

طالب التحفيظ : السيد لعبوس جامع بن عبد الكبير.

مطلب رقم 28646 - 39

اسم امللك : » ملك كلماسي « .

موقعه : دوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 25 ار 01 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بومديان العربي؛ 

شرقا : سهب؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد اهلل كلماسي بن سعيد ومن معه.

مطلب رقم 28656 - 39

اسم امللك : » ملك عالل وفطومة « .

موقعه : دوار ايت احميدة جماعة سيدي موسى احلمري قيادة ودائرة 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 98 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : محمد امزيان؛ 

شرقا : مليكة ابلوش؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : رشيدة ابلوش؛

طالبو التحفيظ : السيد عالل بالغرد بن إبراهيم ومن معه.

مطلب رقم 28688 - 39

اسم امللك : » دار ادوحمان« .

موقعه : مركز تالوين بلدية تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 02 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : ازناك عبد اهلل؛ 

شرقا : احلزضوف محمد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبو التحفيظ : السيدة رقية ايت إبراهيم بنت إبراهيم ومن معها.

مطلب رقم 28699 - 39

اسم امللك : » ملك الناعورة « .

موقعه : دوار بن خي بلدية الكردان اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 22 س.

نوعه : ارض بها دار للسكن سفلية وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : الطريق واقدمي رشيد؛ 

شرقا : اقدمي رشيد والرسم العقاري عدد 28237 - 39؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28237 - 39 وميلود بن محمد؛

غربا : ميلود بن محمد؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف توخفي بن امبارك.

مطلب رقم 28700 - 39

اسم امللك : » تاع الشداخ « .

موسى  سيدي  دائرة  احمر  وقيادة  جماعة  الواعر  الواد  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 68 ار 99 س.

نوعه : ارض فالحية بها بناية سفلية و صهريج مائي.

اجملاورون : 

شماال : لعواوجة محمد؛ 

شرقا : ممر وفضيلة؛

جنوبا : ورثة ايت زينوف و الرسم العقاري عدد 23406 - 39؛

غربا : الواد الواعر، ورثة ايت الناي و لعواوجة محمد ؛

طالب التحفيظ : السيد العربي ادو حليان بن علي.

مطلب رقم 28701 - 39

اسم امللك : » اكويفي « .

موقعه : دوار ايت احساسة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 48 ار 72 س.



3255 عدد 1125 - فاحت ذواحلجة 1441 )22 يوليو 2020(

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21004 - 39 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 22385 - 39 ؛

ومطلب   39  -  34225  -  39  -  18761 عدد  العقاريني  الرسمني   : غربا 

التحفيظ عدد 10983 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد عمار ايت دامي بن محمد.

مطلب رقم 28702 - 39

اسم امللك : » ملك تسيلت « .

موقعه : مزارع دوار بيدغان جماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت دائرة 

اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 44 ار 09 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوبال محمد ومصرف؛ 

شرقا : ميهي احلاج ابراهيم؛

جنوبا : ورثة بن العبار؛

غربا : ورثة همو اموريك؛

طالبة التحفيظ : السيدة جناة بوطالب بنت بلعيد.

مطلب رقم 28704 - 39

اسم امللك : » ملك تغزا « .

موقعه : مزارع دوار بيدغان جماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت دائرة 

اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 46 ار 60 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة احلسني بن عمر؛

جنوبا : ورثة حماد؛

غربا : ورثة حلسن بوحليا؛

طالبة التحفيظ : السيدة جناة بوطالب بنت بلعيد.

مطلب رقم 31187 - 39

اسم امللك : » االحسان « .

موقعه : مزارع دوار ازكنية بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 يوليو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 17 ار 97 س.

نوعه : ارض عارية بها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 37766 - 39؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5045/س؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اجمليد واترابة بن عمر.

مطلب رقم 31206 - 39

اسم امللك : » حرمة مسجد الغويبة « .

موقعه : دوار الغويبة جماعة و قيادة اكلي دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 07 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 24 س.

نوعه : ارض فالحية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : ممر وسورو محمد؛ 

شرقا : سورو محمد جنان عالل؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 15540 - 39؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31221 - 39

اسم امللك : » الناعورة « .

تامية  اوالد  دائرة  امحلة  اوالد  قيادة  اخلنافيف  وجماعة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 23 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 57 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8262 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8262 - 39؛

ايت   ،39  -  41111  –  39  -  41112 عدد  العقاريني  الرسمني   : جنوبا 

امجوض محمد وممر ؛

غربا : فريتيح عمر؛

طالب التحفيظ : السيد ايت امجوض سعيد بن بوجمع.

مطلب رقم 31230 - 39

اسم امللك : » ملك الفدان« .

موقعه : دوار ايت حيدة جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 67 ار 67 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 29512/س – 498 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 31453/س؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 25826/س؛
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غربا : الرسمني العقاريني عدد 25847/09 – 21407/س؛
طالبو التحفيظ : السيد الكليوي عالل بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31261 - 39
اسم امللك : » ملك اركني « .

موقعه : دوار الدويرة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 
اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 سبتمبر 2019.
املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 29 ار 81 س.

نوعه : ارض فالحية بها بنايتني سفليتني وصهريج مائي.
اجملاورون : 

شماال : الطريق وبوص احلاج محمد؛ 
شرقا : الطريق؛

جنوبا : الديب محمد بن عباس وورثة الكادة ايت الطالب؛
غربا : الرسم العقاري عدد39204 - 39 والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد زين العابدين أبو الفضل بن محمد.

مطلب رقم 31208 - 39
اسم امللك : » تالت ندو الكراج « .

موقعه : تيكودار دوار افيد جماعة وقيادة اركانة دائرة سيدي موسى 
احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 08 اغسطس 2019.
املساحة التى اظهرها التصميم : 43 ار 08 س.

نوعه : ارض وعرة مغروسة باشجار األركان والفواكه.
اجملاورون : 

شماال : الطريق وممر؛ 
شرقا : طالب التحفيظ وممر؛

جنوبا : اوزهوي احلسن والطريق؛
غربا : اوزهوي احلسن والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل اوزهوي بن إبراهيم.

مطلب رقم 31286 - 39
اسم امللك : » دو الشانطي « .

تافنكولت  قيادة  واعزيز  سيدي  جماعة  تلوى  سطارت  دوار   : موقعه 
دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.
وقع حتديده : 18 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 19 ار 22 س.
نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛ 

شرقا : الباز محمد؛
جنوبا : سربوت محمد؛
غربا : ايت باحلاج عمر؛

طالب التحفيظ : السيد كمال ايت يدير بن محمد.

مطلب رقم 31298 - 39
اسم امللك : » تاع اليهود « .

موقعه : دوار دوتارغونت بلدية تارودانت.
وقع حتديده : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 19 ار 50 س.
نوعه : ارض فالحية بها بئر وحديقة وبنايتني سفليتني.

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق وبونحيالت؛
جنوبا : الطريق؛

غربا : البهج ابراهيم؛
طالب التحفيظ : السيد بن ماد طارق بن محمد.

مطلب رقم 31299 - 39
اسم امللك : » دار اجميعة كروم « .

موقعه : حي بوخريص بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده : 26 سبتمبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 51 س.
نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 18260 - 39 ومقصد محمد؛ 

شرقا : الطريق؛
جنوبا : ممر؛

غربا : الدويك سعيد؛
طالبو التحفيظ : السيدة اجميعة كروم بنت عبد الهادي ومن معها.

مطلب رقم 22358 - 39 
اسم امللك : » تغرمني « .

موقعه : دوار ايت يحي جماعة اوناين قيادة تافنكولت دائرة أوالد برحيل 
اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 20 مارس 2018.
املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 21 ار 72 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الفواكه وبهابئر.
اجملاورون : 

شماال : بن وحمان محمد والشعبة؛ 
شرقا : الشعبة، جبل متيشا والرسم العقاري عدد 41158 - 39؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 41158 - 39؛
غربا : ورثة ايت القايد وممر؛

طالب التحفيظ : السيد احلسني اليعقوبي بن محمد.
احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 29942 - 41
اسم امللك : "العدني".

موقعه : إقليم صفرو، بلدية رباط اخلير، حي الشباب، احملل املدعو : "العدني".
مساحته : 05 آ 08 س.

نوعه : أرض بها بناية من قبو،سفلي وثالث طوابق علوية،أرض عارية، 
ومدخل موقف السيارات؛
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اجملاورون : 
شماال : ورثة القاسمي محمد والرسم العقاري عدد 35010 - 41؛

شرقا : الطريق؛
جنوبا : ممر لفائدة طالب التحفيظ وورثة العزابي، مدخل خاص لفائدة 

طالب التحفيظ؛ 
غربا : يفرح محمد بن زايد، طالب التحفيظ ؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن بن احمد أمعنان.
احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي    

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 36074 - 44
اسم امللك : جنان الزيتون . 

موقعه : دوار بجاجة جماعة وقيادة اوالد عمران اقليم ودائرة سيدي بنور .
وقع التحديد في : 28 نوفمبر 2007.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هكتار 15 ار 77 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومي؛
شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : ورثة بن رحو؛ 
غربا : منطقة الضم اوالد عمران بور 4.

طالب التحفيظ : تغزة محمد بن الفاطمي .

مطلب رقم 64129 - 08
اسم امللك : ملك الدرواسي . 

اوالد  قيادة  دغوغ  بني  كدية  جماعة  اجلياللي  بن  احمد  دوار   : موقعه 
عمران اقليم ودائرة سيدي بنور .

وقع التحديد في : 19 يناير 1996.
 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 9 ار 26 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أغراس وبناية سفلية وصهريج وحوض وبئر .
اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛
شرقا : ورثة الدرواسي مصطفى؛

جنوبا : طريق عمومي ومنطقة الضم؛ 
غربا : طريق عمومي.

طالب التحفيظ : الدرواسي عبد الرحمان بن املصطفى.

مطلب رقم 65763 - 08
اسم امللك : سيدي الطيب. 

موقعه : دوار اوالد بوبكر جماعة وقيادة العوناات واقليم ودائرة سيدي بنور .
وقع التحديد في : 28 سبتمبر 1998.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 هكتار 81 ار 44 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ؛
شرقا : بوبكر بن محمد بن كورشي ، رحال بن محمد بن كورشي و عبد

القادر بن محمد بن كورشي ؛
جنوبا : ورثة بن الصحراوي الفقير؛ 

غربا : مباركة بنت بن اجلهراوي.
طالب التحفيظ : بنصحراوي عبدالكبير بن الشرقي.

مطلب رقم 120963 - 44
اسم امللك : ابسيبيس . 

ودائرة  إقليم  عمران  اوالد  قيادة  تامدة  جماعة  الفقيه  دوار   : موقعه 
سيدي بنور .

وقع التحديد في : 26 أبريل 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هكتار 48 ار 97 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية .
اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ؛ 
شرقا : الرسم العقاري رقم  38789 - 44 ، مطلب التحفيظ رقم56579 - 44

ومطلب التحفيظ رقم 56644 - 44 ؛
جنوبا : عبدالكرمي تسولي بن عالل ومن معه؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 21268 - 44.
طالب التحفيظ : املومني محمد بن عباس.

مطلب رقم 141510 - 44
اسم امللك : فدان القبة . 

موقعه : دوار اوالد سي رحال جماعة وقيادة امطل إقليم ودائرة سيدي بنور .
وقع التحديد في : 26 فبراير 2020.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 ار 35 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 113657 - 44؛
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم141457 - 44؛ 

غربا : ورثة رقية بنت اسماعيل.
طالب التحفيظ : صابر محمد بن املكي.

مطلب رقم 141658 - 44
اسم امللك : أرض كروم . 

إقليم  العونات  اوالد احمد جماعة بني تسيريس قيادة  دوار   : موقعه 
ودائرة سيدي بنور .

وقع التحديد في : 11 فبراير 2020.
 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 ار 09 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية .
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 109883 - 44؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 109883 - 44؛

جنوبا : طريق عمومي؛ 
غربا : الرسم العقاري رقم 61904 - 44.

طالب التحفيظ : شيبة احمد بن الطيبي.
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إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 93962 - 44
امللك املسمى : "حلروشات"

الكائن : باقليم ودائرة سيدي بنور منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة 
مطران دوار الفيض.

طالبة التحفيظ : مليكة جدية بنت بوشعيب .
 929 الرسمية عدد  باجلريدة  الدي نشر  االعالن  االعالن ينسخ  ان هذا 

بتاريخ 19 أكتوبر /2016 في حدود املطلب املذكور أعاله.
 احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                         مصطفى بومهدي.

 

محافظة أكدال - الرياض الرباط

مطلب رقم 76 - 50
اسم امللك : “ العرفان 1/2016”.

موقعه : الرباط , اكدال مدينة العرفان جماعة اكدال - الرياض 
تاريخ حتديده 23/02/2017

املساحة التي أظهرها التصميم: ستة واربعون ارا و اربعة وخمسون 
وسنتيارا )46آر54 س(.

نوعه : بنايات من سفلي ) اقسام وادارة( ,بناية من سفلي وطابق اول 
,حديقة وأرض عارية .

*هذا امللك هوجزء من كلية العلوم والتربية. 
اجملاورون :

شماال : شارع ابن رشد .
شرقا : الرسم العقاري رقم : 81772/03

جنوبا : ممر قدمي متوجه نحو الرباط املنزه )سيدي يحي الزعير( عرضه 
20 متر.

غربا : الرسمني العقاريني رقم 71478/ر و33345/ر.
التحمالت واحلقوق العينية : حسب محضر التحديد فان امللك املذكور 

موضوع طريق عمومي قدمي عرضه 20 متر املتجه 
من الرباط نحو املنزه سيدي يحي زعير غير موجود اآلن.

طالب التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص( . 

مطلب رقم 77 - 50
اسم امللك : “ العرفان 2/2016”.

موقعه : الرباط , اكدال مدينة العرفان جماعة اكدال - الرياض
تاريخ حتديده : 24/02/2017.

آرا  سبعون  واثنان  هكتارات  ثالث  التصميم:  أظهرها  التي  املساحة 
وثمانية وثمانون سنتيارا )3ه 72 آر88 س(.

نوعه : امللك جزء من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
: بنايات من سفلي , مساكن من سفلي, بئر ,

الركراكي,  بن عبد اهلل  ,ارض عارية شارع محمد  , حديقة  ممر, مرآب 
ثانوية العرفان ,بناية من سفلي 

وطابقني ) اقسام وادراة( فناء , ملعب للرياضة , أرض عارية وحديقة.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 33345/ر .

شرقا : الرسم العقاري 81772/03

 21455/50  , 81772/ر,25612/50  رقم  العقارية  الرسوم   : جنوبا 

,22747/ر. ممر رقم 3عرضه 25 متر .

غربا : الرسمني العقاريني رقم 21565/50 و 1142/ر.

احلقوق العينية والتحمالت : امللك يخترقه شارع محمد بن عبد اهلل 

الركراكي

طالب التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص( . 

مطلب رقم 78 - 50

اسم امللك : “ املفتشية العامة للقوات املساعدة “.

موقعه : الرباط ,اكدال شارع ابن رشد جماعة اكدال الرياض.

تاريخ حتديده : 27/02/2017.

آرا و ستة وعشرون  التي أظهرها التصميم: سبعة عشرة  املساحة 

سنتيارا )17آر 26 س(.

نوعه : بناية من طابق حتت ارضي و سفلي , مرآب ,حديقة وممر.

اجملاورون :

الى  الرباط  املتجه من  13957/ر وطريق  العقاري رقم  الرسم   : شماال 

املنزه) سيدي يحي زعير(.

شرقا : الرسم العقاري رقم 69472/ر.

جنوبا : حديقة قدمية وشارع ابن رشد

غربا : الرسم العقاري رقم 12427/ر القطعة 3.

احلقوق العينية والتحمالت : حسب محضر التحديد فان امللك املذكور 

موضوع طريق عمومي قدمي عرضها 20متر املتجه 

من الرباط نحو املنزه سيدي يحي زعير غير موجود اآلن.

طالب التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص(. 

 اعالنات ينص عليهم الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقاري  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

املرينيني  زنقة   26 معه  اخملابرة  محل  اجلاعل  رشيد  افقير  السيد  أن 

حسان الرباط، طلب  أن يسلم له نظيرا جديدا للرسم العقاري رقم  

الكائن   .  7 املامون  »املامون7«  املدعو  للملك  املؤسس   .03  -  134382

بالرباط ، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم سابقا. 

وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.
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باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد رحمون ملياء اجلاعل  محل اخملابرة معه زنقة البستان 

نظيرا جديدا  له  أن يسلم  ، طلب   الرباط  السويسي  فيال كراكشو 

 "-  18 دوراد   " املدعو  للملك  املؤسس  ر   78538 رقم  العقاري  للرسم 

الكائن بالرباط، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم سابقا. 

وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد رحمون ملياء اجلاعل  محل اخملابرة معه زنقة البستان 

لها نظيرا جديدا  أن يسلم  الرباط، طلب   السويسي  فيال كراكشو 

 "- اربعة23   " املدعو  للملك  املؤسس  ر   79003 رقم  العقاري  للرسم 

الكائن بالرباط، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم سابقا. 

وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط أكدال-الرياض.

                         حسن لكميري.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

مطلب رقم 21728ر

اسم امللك : مكسرة اخلضر.

موقعه : مراقبة سوق اربعاء الغرب املدينة قبيلة صفيان مرجة. الزرقة

وقع حتديده في : 06 يوليو 1954.

مساحته : 21هـ 55آر.

نوعه : ارض .

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال : املرجة الزرقة.

جنوبا : واد الدرادر

شرقا : امللك املسمى عزيب سيبارة- الرسم العقاري رقم 2445ر.

غربا : املرجة الزرقة.

القطعة الثانية :

شماال : واد الدرادر

جنوبا : الرسمالعقاري رقم 2445 ر- واد الدرادر

شرقا:. امللك املسمى عزيب سيبارة. الرسم العقاري رقم 2445ر.

غربا : املرجة الزرقة.

طالب التحفيظ : الدولة االسبانية النائب عنها املسيو جوزي ركوميز 

وزير مفوض القنصل العام السبانيا بالرباط.

اعالن عن اختتام أشغال التحديد املنجزة لبعض مطالب

التحفيظ اجلماعي الواقعة باملنطقة املدعوة واد اخملازن

ان احملافظ على االمالك العقارية بسوق اربعاء الغرب يشرفه ان ينهي 

املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ن  ا  العموم،  لعلم 

اسفله الواقعة باملنطقة املذكورة و الكائنة بجماعة واد اخملازن قيادة 

عرباوة دائرة سوق اربعاء الغرب إقليم القنيطرة.

باجلريدة  االعالن  هذا  نشر  من  ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ينتهي 

 10 في  املؤرخ  عدد174-69-1  الشريف  للظهير  تطبيقا  الرسمية 

جمادى االولى 1389 املوافق 25 يوليوز 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي 

لألمالك القروية.

يتعلق مبطالب التحفيظ اجلماعي أعداد:

3281-3698-3823-4454-5163-5240-5482-5639-5707-5813-

5877-5886-5894-5991-6002-6057-6115-6332-6360-6390-

6407-6429-6431-6443-6449-6450-6451-6455-6462-6485-

6491-6496-6508-6521-6597-6664-6703-6766-6812-6903-

6924-7010-7074-7098-7134-7136-7253-7257-7271-7301-

.7325-7334-7361-7407-7433-7457-7466

الكل على رمز 52.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء. 

                                محمد املقوم.

 

محافظة افران

مطلب رقم 6720 - 57

اسم امللك : "ريتاج  ".

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

مساحته اإلجمالية :  14 ار94 س . 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : مطلب رقم 2950 - 57،  

شرقا  : 2950 - 57،

جنوبا : طريق عمومية،

غربا : الطريق  ،

 احلقوق العينية والتحمالت :  

خط تيار كهربائي  منخفظ الضغط يخترق امللك ،

خط كهربائي يخترق امللك .

طالب التحفيظ : السيد محمد ايت ادريس.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                          اجلبار فرطاس.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 138 - 65

امللك املسمى :  " ملك ازيام وادحم "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اسني، دوار متكونسي.

مساحته :  00 هك 61 آر 94 س .

وقع حتديده في :  31 اغسطس 2006.

نوعه :  أرض فالحية بها بناية من سفلي وطابق أول .

اجملاورون  :  

شماال :  شعبة ، الرسم العقاري عدد 22407 - 65)امللك الغابوي (،

شرقا :  شعبة ، ازناك محمد ، 

جنوبا :  الطريق الثانوية رقم 501 عرضها 30 مترا، 

غربا :  الرسم العقاري عدد 8306 - 43، ورثة امغارن ،

طالبا التحفيظ :  السيد احلسني ازيام بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 11180 - 65

امللك املسمى :  " امزيل "

الكائن بإقليم احلوز دائرة وبلدية امزميز، دوار واداكر .

مساحته :  00 هك 09 آر 62 س .

وقع حتديده في :  10 سبتمبر 2018.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون :  

شماال :  ورثة امزيل، 

شرقا :  علي ميمون ، الرسم العقاري عدد 870 - م.

جنوبا :  خدوج امزيل، 

غربا :  الهاتر احلسني،

طالبة التحفيظ :  السيدة رقية امزيل بنت حلسن.

مطلب رقم 11316 - 65

امللك املسمى :  " اكرام الفهمي 3 "

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات دوار اعمريني .

مساحته :  00 هك 14 آر 67 س .

وقع حتديده في :  05 أبريل 2019.

نوعه :  أرض بها فيال من سفلي وسطح  ومسبح  وطابق  حتت ارضي 

ومحل تقني وبئر.

اجملاورون  :  

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 11371 - 65، 

مطلب   ، اسمنتية  امتار،ساقية   5 عرضها  عمومية  طريق    : شرقا 

.p3 - 43 - 3587 التحفيظ عدد

جنوبا :  ممر عرضه 5امتار، مطلب التحفيظ عدد 4508 - 43، 

،p2 - 43 - 3587 غربا :  عني الباهية ، مطلب التحفيظ عدد

طالبة التحفيظ :  السيدة اكرام الفهمي بنت املهدي.

مطلب رقم 11355 - 65

امللك املسمى :  " القرقارين  "

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة سيدي عبد اهلل غيات ، دوار التونسي .

مساحته :  00 هك 26 آر 10 س .

وقع حتديده في :  05 اغسطس 2019.

نوعه :  أرض عارية .

اجملاورون  :  

شماال :  مصرف،

شرقا :  مشروع طريق خاص عرضه 4 امتار،

جنوبا :  احلجاجي خالد، 

غربا :  الرسم العقاري عدد 2370 - 65،

طالبة التحفيظ :  السيدة كاملة احليطي بنت محمد.

مطلب رقم 11391 - 65

امللك املسمى :  " مسيد و واندل "

الكائن بإقليم احلوز ، دائرة حتناوت ، جماعة اوريكة دوار اكنسان .

مساحته :  00 هك 99 آر 00 س .

وقع حتديده في :  13 نوفمبر 2019.

من  قروي  منزل  بها  الزيتون  بأشجار  مغروسة  فالحية  أرض    : نوعه 

سفلي وسطح وبرجني وأرض عارية  .

اجملاورون  :  

 ،p2 - 65 - 17163 شماال :  الرسم العقاري عدد

 ، p1 - 65 - 17163 شرقا :  طريق عمومية عرضها 7 امتار، الرسم العقاري عدد
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جنوبا :  الرسم العقاري عدد 9490 - 65، 

غربا :  ايت بن إبراهيم ،

طالبة التحفيظ :  شركة مسيد واندل برومسيون اميوبيلي ش ذ م م .

مطلب رقم 12620 - 65

امللك املسمى :  " اورير "

الكائن بإقليم احلوز ، دائرة حتناوت ، جماعة حتناوت، دوار حتناوت .

مساحته :  00 هك 01 آر 30 س .

وقع حتديده في :  14 أكتوبر 2019.

نوعه :  أرض عارية.

اجملاورون  :  

شماال :  احلسني جبالي، مجهول،

شرقا :  ورثة بجعون ، 

جنوبا :  زنقة ذات عرض متغير، 

غربا :  احلسني بجعو ،

طالب التحفيظ :  السيد إبراهيم بنجمو بن عمر.

مطلب رقم 12628 - 65

امللك املسمى :  " الكركور "

الكائن بإقليم احلوز ، دائرة امزميز، جماعة سيدي بدهاج، دوار تايزلت.

مساحته :  00 هك 50 آر 60 س .

وقع حتديده في :  04 نوفمبر 2019.

نوعه :  أرض عارية  .

اجملاورون  :  

شماال :  الرسم العقاري عدد 25716 - 65،

شرقا :  الرسم العقاري عدد 25716 - 65 ، 

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 17311 - م ،

غربا :  ممر عمومي ذو عرض متغير، طريق عمومية عرضها 5 امتار ، 

طالب التحفيظ :  السيد احلسني لفكيكير بن إبراهيم .

مطلب رقم 12638 - 65

امللك املسمى :  " جنان احلداد "

الكائن بإقليم احلوز ، دائرة وجماعة اسني، دوار اسلدة.

مساحته :  00 هك 13 آر 01 س .

وقع حتديده في :  20 نوفمبر 2019.

نوعه :  أرض فالحية مغروسة بأشجار مختلفة  .

اجملاورون  :  

شماال :  اكدم ،

شرقا :  طريق عمومية ذات عرض متغير ، 

جنوبا :  طريق عمومية ذات عرض متغير، ساقية اسمنتية حتت أرضية 

، الرسم العقاري عدد 216 - 43 ،

غربا :  ممر عرضه مترين ، مصرف  ، 

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة .

مطلب رقم 12639 - 65

امللك املسمى :  " بقع اسلدة 2 "

الكائن بإقليم احلوز ، دائرة وجماعة اسني، دوار اسلدة.

مساحته :  00 هك 10 آر 81 س .

وقع حتديده في :  20 نوفمبر 2019.

نوعه :  أرض فالحية مغروسة بأشجار اخلوخ  .

اجملاورون  :  

شماال :  طريق عمومية عرضها 10 امتار ، الرسم العقاري عدد 17900 

، P2 م -

شرقا :  بوجمعة إدر ، 

جنوبا :  إحرامن  ،

 ،  p1غربا :  ممر ، الرسم العقاري عدد 17900 - م

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة .

مطلب رقم 12643 - 65

امللك املسمى :  " الظهر نكركار "

الكائن بإقليم احلوز ، دائرة ايت اورير، قيادة فاسكا سيدي داود ، جماعة 

ايت فاسكا ، دوار بولكراكر.

مساحته :  00 هك 67 آر 53 س .

وقع حتديده في :  19 نوفمبر 2019.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون  :  

شماال :  طريق معبدة عرضها 20 متر، ورثة إبراهيم بن عبد اهلل  ،

شرقا :  مطلب التحفيظ عدد 6377 - 65 ، 

جنوبا :  ورثة ادريس ، محمد بن الكبران، مصرف ،ممر عرضه متر واحد،

غربا :  حلسن بنزي، 

طالب التحفيظ :  السيد احمد بن الزي بن محمد .
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مطلب رقم 12668 - 65

امللك املسمى :  " البركة "

الكائن بإقليم احلوز ، ايت اورير جماعة ايت فاسكا، دوار الركوب.

مساحته :  02 هك 07 آر 01 س .

وقع حتديده في :  29 نوفمبر 2019.

نوعه :  أرض فالحية.

القطعة األولى :  

اجملاورون  :  

شماال :  طريق معبدة عرضها 20 متر،

شرقا :  فاطمة بنت املعطي ، 

جنوبا :  مقبرة ، اجيجي احلسني  ،

غربا :  طريق عمومية عرضا 6 امتار ، 

القطعة الثانية :  

اجملاورون  :  

شماال :  مجهول،

شرقا :  طريق عمومية عرضها 6 امتار ، 

جنوبا :  اجيجي احلسني  ،

غربا :  ساقية الطلحوية ،

طالبو التحفيظ :  السيد عبد العزيز تويزي بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 12671 - 65

امللك املسمى :  " ملك امزيغ "

الكائن بإقليم احلوز ، دائرة امزميز جماعة امزميز، دوار اسكون.

مساحته :  00 هك 01 آر 65 س .

وقع حتديده في :  03 ديسمبر 2019.

نوعه :  أرض بها منزل من سفلي وطابق أول ومرفق  بالسطح وحديقة .

اجملاورون  :  

شماال :  اسكسيوي محمد،

شرقا :  احلسني محمد ، 

جنوبا :  سوسي رقوش بنت امبارك، وابيبي علي بن محمد،

غربا :  زنقة عرضها 6 امتار، الرسم العقاري عدد 14774 - 65 ، 

طالبة التحفيظ :  السيدة نادية امزيغ بنت ميمون .

مطلب رقم 12676 - 65

امللك املسمى :  " تغرسني 2 "

الكائن بإقليم احلوز، دائرة امزميز، جماعة وزكيطة احملل املدعو اكدور.

مساحته :  00 هك 21 آر 26 س .

وقع حتديده في :  10 ديسمبر 2019.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون  :  

شماال :  شعبة ، احلسني ايت احلاج

 ، P1 - شرقا :  مطلب التحفيظ عدد 14656 - م

جنوبا :  الطريق االقليمة رقم 2024 ، 

غربا :  شعبة، 

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة .

مطلب رقم 12689 - 65

امللك املسمى :  " ملك فضيلة"

الكائن بإقليم احلوز ، دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت دوار اومناس.

مساحته :  01 هك 24 آر 17 س .

وقع حتديده في :  23 ديسمبر 2019.

نوعه :  أرض فالحية .

اجملاورون  :  

شماال :  الرسم العقاري عدد 17753 - 65،

 ،p1 شرقا :  ممر عمومي عرضه 10 امتار ، الرسم العقاري عدد 14621 - م

جنوبا :  عبد الرحمان اكني بن أمينة،

غربا :  الطريق الثانوية رقم 507 عرضها 30 متر ، 

طالب التحفيظ :  السيد محماد اغيغي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 12691 - 65

امللك املسمى :  " امننار2 "

الكائن بإقليم احلوز ، دائرة امزميز جماعة امغراس احملل املدعو امننار.

مساحته :  00 هك 00 آر 68 س .

وقع حتديده في :  23 ديسمبر 2019.

نوعه :  أرض فالحية .

اجملاورون  :  

شماال :  الوردي إبراهيم،

شرقا :  الوردي ابراهيم ، 

جنوبا :  الوردي ابراهيم ، 

غربا :  ساقية، 

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة .

مطلب رقم 12692 - 65

امللك املسمى :  " ايت عبد املالك "

الكائن بإقليم احلوز، دائرة وبلدية امزميز احملل املدعو ركراكة العليا.

مساحته :  00 هك 03 آر 99 س .
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وقع حتديده في :  23 ديسمبر 2019.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون  :  

شماال :  زنقة ذات عرض متغير،

شرقا :  مصرف، 

جنوبا :  مصرف، 

غربا :  زنقة ذات عرض متغير، 

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة .

مطلب رقم 12693 - 65

امللك املسمى :  " امننار بالواد "

الكائن بإقليم احلوز، دائرة امزميز، جماعة امغراس احملل املدعو امننار.

مساحته :  00 هك 34 آر 24 س .

وقع حتديده في :  23 ديسمبر 2019.

نوعه :  أرض فالحية .

اجملاورون  :  

شماال :  مصرف ، ممر ذو عرض متغير،

شرقا :  الواد ، 

جنوبا :  ممر عرضه مترين،

غربا :  زاوية سيدي احساين ، 

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة .

مطلب رقم 12698 - 65

امللك املسمى :  " لرجام عبد اهلل 1 "

دائرة امزميز جماعة سيدي بدهاج احملل املدعو   ، الكائن بإقليم احلوز 

احلبل حتت بن اطو.

مساحته :  00 هك 73 آر 68 س .

وقع حتديده في :  30 ديسمبر 2019.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

اجملاورون  :  

شماال :  الطالب،

شرقا :  الطالب ، 

جنوبا :  مصرف ، محمد بن إسماعيل ،

غربا :  إبراهيم اوحساين ، ورثة ايت ايطو ، 

طالب التحفيظ :  السيد اعاليوان عبد اهلل بن الطاهر. 

مطلب رقم 12701 - 65

امللك املسمى :  " دومني فحصي "

الكائن بإقليم احلوز ، دائرة حتناوت ، جماعة متصلوحت دوار السهيب.

مساحته :  01 هك 26 آر 56 س .

وقع حتديده في :  31 ديسمبر 2019.

نوعه :  أرض عارية بها أشجار الزيتون في جزء منها وبئر ومحل تقني .

اجملاورون  :  

شماال :  طريق ذات عرض متغير ، ساقية خالت،

شرقا :  الرسم العقاري عدد 9082 - 65 ، 

جنوبا :  مصرف ، لوحماد مارس،

غربا :  ورثة بوجمعة مارس ، احمد اجراب ، 

طالب التحفيظ :  السيد فؤاد الفحصي بن عبد اهلل .

اصالح غلط  -  يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 12620 - 65

عوضا عن :  

مساحته املصرح بها :  00هك 01 آر 10س تقريبا .

اقرأ :  

مساحته املصرح بها :  00 هك 01 آر 30 س تقريبا. 

الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 181 - هـ

اسم امللك : ››أوالد بوزيان‹‹.

موقعه :  مدينة سيدي سليمان، حي املسجد،

وقع حتديده في : 20 ماي 2004.

مساحتة  : 78 سنتيارا.

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي،                                                         

اجملاورون :

شماال : فاطنة الريق،

شرقا : مطلب 5691 - 13 وفاطنة الريق،

جنوبا : 5691 - 13 ، 

غربا : زنقة رقم 8 من 6 أمتار،

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة بنت أحمد بن املكي،
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مطلب رقم 5292 - 13

اسم امللك :  ››اركيعات‹‹.

موقعه :  دائرة سيدي سليمان، جماعة دار بلعامري دوار اركيعات،

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 1994،

مساحتة : 2 هكتارات 65 أرا، 

نوعه : أرض فالحية ،                                                         

اجملاورون :

شماال : ميلودي بن عبد اهلل،

شرقا : ممر من 10 أمتارا،

جنوبا : أحمد بن عبد اجلليل ، 

غربا : مطلب عدد 5934 - ر ومحمد بن عكراش وميلودي بن عبد السالم

عبد اهلل بن عكراش،

طالبو التحفيظ : السيدة لعباب فاطنة بنت أحمد ومن معها،

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان،

محمد احلسناوي    

محافظة مرس السلطان - الفداء

مطلب رقم 42 - 73

اسم امللك : دار السراغنة

موقع : البيضاء عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان حي الداخلة 

وقع حتديده في : 3 يناير 2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  : 59 سنتيارا 

نوعه : ارض عارية

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد:73-3484،الرسم العقاري عدد 15053 - 34

شرقا : الرسم العقاري عدد 11245 - 34

جنوبا : زنقة سيدي  محمد الشرقي 

غربا : السيد مفتي حسن 

طالبو التحفيظ :

1 - فاطمة العسري

2 - زهرة معموري

3 - عبد املالك مخلص

4 - محمد مخلص

5 - نعيمة مخلص

6 - خديجة مخلص 

7 - ابراهيم مخلص

احملافظ على االمالك العقارية مبرس السلطان - الفداء - الدار البيضاء

سعيد التيموري  

محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ

 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سي احساين بن عبد الرحمان" 

إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد حمدان، 

جماعة سي احساين بن عبد الرحمان

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة يشرفه 

بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم  علم  إلى  ينهي  أن 

املطالب املذكورة أسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة 

"سي احساين بن عبد الرحمان " إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، 

قيادة أوالد حمدان، جماعة سي احساين بن عبد الرحمان  ينتهي بعد 

مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد  

1-69 174- املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389 املوافق 25 يوليو 1969 

األولى بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب هي كالتالي :

39707-44936-44937-44938-44941-44942-44944-44946-

44947-44949-44951-44953-44954-44956-44959-44961-

44928-44927-44926-44925-44924-44923-44922-44921-

44920-44918-44917-44916-44913-44911-44910-44909-

44908-44907-44905-44904-44850-44855-44861-44863-

44876-44879-42071-42072-42074-42076-42079-42080-

42081-42073-42082-42083-42084-42090-42092-42093-

42094-42098-42099-44929-44931-44933-44656-44634-

44633-44632-44628-44625-44624-44622-44621-44615-

44617-44614-44613-44611-44601-44895-44894-44892-

44891-44890-44887-44886-44885-44810-44811-44812-

44813-44814-44815-44843-44841-44839-44837-44834-

44827-44824-44821-42729-42765-42764-42674-42673-

42668-42667-42694-42649-42648-42647-42615-42612-

42605-42604-42603-42602-42794-42793-42782-42770-

42768-42767-42730-42731-42734-42737-42739-42741-

42742-42743-42745-42747-42746-42748-42752-42753-
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42759-42760-42712-42715-42714-42713-42718-42712-

42721-42723-42725-42727-42839-42843-42846-42849-

42829-42835-42838-42851-42853-42854-42855-42800-

42803-42805-42808-42809-42810-42812-42813-42814-

42815-42817-42816-42818-42819-42820-42821-42822-

42824-42823-42828-44592-44962-44963-44152-44157-

44158-43012-40856-40907-41361-44030-44031-44029-

44007-40862-44846-44741-44339-44343-44344-44334-

44330-44315-44354-44355-44335-44337-43155-43141-

43134-43133-43181-43180-43177-43176-44141-44144-

44156-44165-42339-42776-45223-41871-41956-45311-

45312-45325-44729-44727-43801-43809-43807-43802-

44786-44784-44782-44781-44778-44764-44555-44563-

44718-44365-44363-44303-44302-44300-44316-43520-

45474-45473-45110-40731-40714-44364-43562-44565-

43567-43529-43527-43525-41851-41777-41769-42314-

41836-41791-43913-43915-42296-42303-41530-41473-

41402-41401-41400-38449-43170-43165-43132-43124-

43123-43122-43121-43120-43117-45094-45093-45088-

45084-45083-44206-44207-44208-44210-44211-44212-

44213-44214-44215-44216-43914-45074-45071-45070-

45064-44117-44116-44115-44114-43026-43019-43032-

44110-44108-43601-43611-43651-43617-43688-43698-

44562-44296-44573-44577-44579-44582-44588-44590-

44591-44205-44423-44462-44464-44469-44471-44472-

44474-44218-44219-44220-44310-43935-44299-44298-

44297-44289-44284-44292-44708-44281-44273-44412-

44306-44307-44319-44320-44203-42445-44480-44479-

44477-44476-44475-43999-43997-43996-43994-43981-

43979-43977-44487-44488-44489-45119-44122-44131-

44082-44083-44084-44085-44087-44091-44093-44102-

44101-44491-43031-43030-43029-43024-43023-43022-

43042-43041-43037-43036-43035-43034-43070-43072-

43073-43078-44421-44422-44424-44425-44419-44282-

44280-44279-44278-44271-44270-44713-44712-44710-

44288-44294-44295-44287-44286-44079-44077-44398-

43013-44393-44392-44391-44098-43077-43002-43004-

43005-43006-43007-43008-43010-43011-45080-45082-

40847-40839-44572-44700-44254-44255-44256-44236-

44237-44238-44247-44248-44244-44245-44432-44434-

44431-44430-44428-44427-44450-44446-44444-44401-

44443-44437-44436-44435-44409-44406-44405-44407-

44408-44403-44400-44965-44984-44987-44989-44988-

44674-44675-45033-45035-44665-44672-44666-45039-

45041-45056-45062-45032-44978-45031-45030-44677-

44678-45177-45174-45171-45175-45146-45130-45121-

45122-42493-42492-42491-42489-42488-42487-44362-

44357-44358-44359-44360-44346-44347-44348-44349-

44342-44350-44351-44352-44369-44368-44233-44234-

44235-44224-44222-44240-44243-44227-44228-44229-

44230-44231-44232-37990-37971-37991-37992-38041-
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44397-41987-43222-43162-43161-43071-42930-42919-

42918-42783-42777-42705-42697-43794-44670-44478-

42270-42291-42208-42159-42059-42042-41998-41992-

43682-44196-44189-42467-42468-42444-42450-42434-

44511-44510-44505-44532-44533-44530-44534-44534-

44536-44538-44544-44545-44549-44554-44509-44202-

44503-44249-44250-44251-44252-44253-44225-44161-

44163-44167-44169-44467-44046-44045-44044-44043-

44037-44035-44025-44015-44013-44010-44008-44003-

44188-44185-44496-44499-44371-44372-44375-44376-

44380-44381-44382-44383-44389-44391-44692-43462-

44482-44484-42666-44145-44134-44133-44132-42423-

43980-44701-43312-43395-43418-43407-40836-40832-

41685-41667-41638-41611-41606-40501-41414-41413-

40511-40802-44075-44074-44073-44072-44071-44066-

44064-44062-44061-44049-44048-45079-44060-44160-

44159-44680-44684-44687-44689-44686-44694-44673-

45029-44121-43083-43082-43081-43080-43079-44529-

44528-44526-44500-44521-44519-44518-44517-44502-

42485-42484-42483-42482-42481-42447-45182-45184-

45180-43976-43974-43969-43968-43965-43957-43955-

43953-43952-43951-43950-43949-43943-43942-43940-

43938-40311-40312-40319-40361-40352-40349-40326-

40324-42429-42428-42425-42418-42394-42413-42388-

42382-42371-42365-42354-42309-42344-42318-42348-

42331-42316-42469-42598-45181-42774-42778-42784-

42786-42811-45165-42337-40733-41363-44356-44321-

42306-42335-42281-42276-42275-42268-42259-42252-

42202-42200-42199-42191-42188-43339-43366-42426-

42424-42432-42427-42685-42693-42104-42105-42106-

42107-42108-42110-42111-42112-42118-42119-42120-

42125-42127-42130-42131-42133-42135-42138-42163-

42165-42166-42167-42168-42169-42171-42174-42175-

42179-42180-42183-42184-42185-42189-42100-42676-

42680-42682-42683-43833-43832-43831-43828-43827-

43799-43798-43789-43787-42540-42522-42480-42461-

42460-42443-42440-42439-42435-42404-42401-42142-

42144-42146-42147-42149-42152-42153-42154-42156-

42157-42161-43899-43873-43869-43867-43849-43846-

43845-43844-43843-42353-44099-44032-43626-43816-

41798-44974-44958-44945-44955-44943-44977-45513-

38006-38015-40865-43018-44197-43488-38099-41861-

44194-42608-42616-42618-42630-42635-42290-42288-

42286-42282-42274-42260-42234-42230-42193-42197-

42195-42194-42186-42148-42145-42150-42140-44731-

44737-44732-44740-44738-44746-45241-

كل هذه املطالب على الرمز 75

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "الشعيبات"

إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، 

قيادة أوالد حمدان، جماعة الشعيبات

أن  يشرفه  الزمامرة  اسماعيل  بسيدي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

ينهي إلى علم العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب 

املذكورة أسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "الشعيبات" 

جماعة  حمدان،  أوالد  قيادة  إسماعيل،  سيدي  اجلديدة،دائرة  إقليم 

الشعيبات ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا  اإلعالن طبقا 

للظهير الشريف عدد 1-69 –174  املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389 موافق 

25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي  لألمالك القروية.

املطالب هي كالتالي :

32962-32967-32972-32973-32974-32978-32979-32980-

32987-32995-32622-32544-32543-32540-32529-32513-
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32947-32955-32637-32748-32756-32874-32876-32892-

32900-32903-33253-33025-33024-32193-35814-35815-

35820-35821-31457-31439-31440-31444-31437-31434-

31429-31432-31425-31522-31516-31514-31511-31507-

31502-31501-31498-26996-26178-26172-26078-31496-

31491-31487-35703-35695-35671-35674-35676-31376-

31372-31369-31368-31367-31360-35150-31466-35193-

35154-35151-35145-35076-35092-35072-35068-35060-

33013-31565-31563-31558-31557-31554-31552-31551-

31550-31546-31539-31538-31536-31535-31530-31527-

31560-31526-31739-34684-34683-34681-34025-34001-

34000-34043-31583-31582-31579-31578-31577-31473-

34262-34431-34432-34433-34426-34496-34532-34582-

34586-34113-34115-34120-34154-34165-34394-34398-

34399-34423-34379-34375-34370-34362-34361-34360-

34357-34350-34349-34348-34331-34316-34313-34310-

34304-34494-34493-34447-34446-34445-34444-34442-

34440-34436-34434-34042-34041-34038-31738-34265-

34264-34263-34519-37133-34648-34633-34613-34601-

37558-37132-37129-37128-37121-37120-37119-37118-

37117-37116-37112-37107-37100-37094-37093-37168-

37157-37163-37520-37534-37548-37595-37592-34303-

34276-34275-34266-31732-31720-37547-37511-34430-

34429-34428-37591-37588-31616-31599-31598-31590-

31589-32951-32977-32981-32983-32989-35733-37575-

37574-37573-37559-37487-37494-37501-37510-31153-

36785-36789-36800-36802-35010-36754-36759-36760-

36772-36779-30469-30485-30486-30488-30501-30538-

30552-30564-30568-30580-31338-31359-33726-33769-

33743-33763-33771-33798-33808-33814-33815-33816-

33818-33827-33857-33878-33879-33881-33883-33887-

33888-33889-33891-33892-33853-33856-33265-35094-

36332-30541-35734-35735-35401-35488-35487-35486-

35485-35435-35127-37027-37020-37017-37015-37013-

37012-37002-30621-29737-30723-30724-30726-30520-

30504-30503-30632-30631-33451-31155-31169-31170-

31172-31183-31184-31185-31186-31187-31188-31334-

31189-31335-33486-35099-30444-30460-30465-37009-

37035-37040-37076-37084-35416-35447-35461-35462-

35469-35470-35474-35489-35536-35554-35813-35778-

35746-35636-35591-35555-33859-33520-33195-33030-

33547-35806-35801-35374-35395-35684-35682-31020-

31031-31067-31100-31104-31126-31151-31152-35043-

35000-32915-32918-32921-32922-32314-32912-33524-

33525-33530-33531-33533-33534-33540-33543-33571-

33560-33124-33203-33246-33254-33302-33303-32205-

32504-32307-32266-32265-32264-32246-32229-32226-

33020-33016-33015-33012-33008-33007-33434-33429-
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33379-33336-33119-25642-24908-24824-32203-32194-

32195-32196-32197-32198-32187-32185-32176-32178-

32168-32155-32160-32167-32154-32150-32139-32133-

32131-32124-32122-32118-32116-32095-32087-32008-

33292-33512-33511-33504-33502-33499-33488-33487-

33483-33482-33477-33473-33470-33272-33271-33270-

33268-33445-33444-33439-33436-35053-35280-35050-

35305-35052-35245-35214-35384-35860-35580-35581-

35595-35596-35884-35851-35842-35204-35203-35118-

35111-31253-31653-31264-29918-29917-29905-29904-

29901-29788-29780-29735-29624-29607-29602-29596-

29592-29549-30294-32076-29899-29881-29874-29871-

35889-35919-35957-35966-35690-35277-35274-35276-

35722-35315-35357-35356-35355-35330-35924-35700-

35362-35808-35817-35556-35549-35541-35057-35144-

35148-35195-35241-35272-35282-35284-35285-35287-

35009-35140-35160-35128-35123-35035-35131-35130-

35422-35421-35706-35738-35737-35736-35400-35457-

35458-35460-35463-30796-30672-30669-30664-30662-

30641-30638-30634-30597-30595-30591-30878-30889-

30896-30898-30870-30869-30863-30862-30858-30854-

30810-30808-30806-30802-30800-30567-31823-35254-

35149-35164-35162-35174-35178-35196-35201-35310-

35217-35240-35244-35248-35005-35017-35018-35021-

35172-29126-29000-29115-29113-29112-29107-29105-

28797-29096-29085-29081-29079-29065-29064-29026-

29024-29018-29017-29014-29011-29010-28964-28948-

28942-28941-28938-28936-28937-28821-29124-29398-

29394-29393-29392-29391-29384-29648-29645-29545-

29534-29527-29523-29521-29515-29509-29507-29505-

29502-29500-29490-29486-29408-29400-29399-29187-

29184-29181-29171-29170-29123-29169-29168-29166-

29165-29164-29162-29158-29155-29152-29128-29127

الكل على الرمز 75

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ الواقعة

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "زاوية القواسم "

إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل،

قيادة أوالد افرج، جماعة زاوية القواسم

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة يشرفه 

بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم  علم  إلى  ينهي  أن 

املطالب املذكورة أسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة 

أوالد  قيادة  إسماعيل،  سيدي  اجلديدة،دائرة  إقليم   " القواسم  "زاوية 

من  ابتداء  بعد مضي شهرين  ينتهي  القواسم   زاوية  افرج، جماعة 

نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد  1-69 174- املؤرخ في 

10 جمادى االولى 1389 املوافق 25 يوليو 1969 األولى بشأن التحفيظ 

اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب هي كالتالي :

23374-23747-22589-16873-22443-23348-22284-23652-

22216-22360-23617-22476-22644-23623-23798-23684-

الكل على الرمز 75

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان دريوش   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1847 - 76

اسم امللك :  "اخلراز " 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو : الرميالت ؛

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019 ؛
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املساحة التي أظهرها التصميم : 99 س ؛

نوعـه : أرض بها بناية من سفلي؛   

شماال : الرسم العقاري عدد 39401/76 و محمد  ختوتي؛ 

شرقـا : نور الدين يسف ؛ 

جنوبا : محمد اجني و حميد اجني  ؛

غربا :  ممر؛

طالب التحفيظ : السيد خالد اخلراز بن محمد.

مطلب رقم 1848 - 76

اسم امللك :  " أوالد عيسى " 

احملل   ، الفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة  موقعه: 

املدعو: احلي اجلديد .

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم: 67 س .

نوعه : بناية تتكون من سفلي و طابقني علويني بالتراجع و سطح. 

شماال : عياد ماجد؛ 

شرقـا :  أحمد البكوري؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : محمد عوار. 

طالبة التحفيظ: السيدة حرية أوالد عيسى بنت بوشتى.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 3773 - 77

اسم امللك : " حلمارة "

موقعه  : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اعزيزاين  ؛

مساحته االجمالية : 78آرا 91 س  

نوعه  : ارض فالحية  ؛

حدوده : 

القطعة االولى  :  

شماال  : ورثة احمد وورثة هجوجي موسى ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد : o - 11600  ؛

جنوبا  : طريق  عمومية بعرض عشرة امتار، برحيلي امليلود ، برحيلي 

عبد اهلل وورثة بختي ميمونة ؛

غربا  : مطلب التحفيظ عدد : 19522 - 02 ؛

القطعة الثانية  :  

شماال  : طريق  عمومية بعرض عشرة امتار ؛

شرقا : ورثة عزيزي رابح    ؛

جنوبا  : ورثة عزيزي رابح  ؛

غربا  : مطلب التحفيظ عدد : 19525 - 02 ؛

طالب التحفيظ  : محمد بختي بن عبد القادر؛

مطلب رقم 4997 - 77

اسم امللك : " الركنة "

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

مساحته االجمالية : 01 هــ 34آرا 77 س  

نوعه  : ارض فالحية  ؛

حدوده : 

شماال  : شعبة ؛

شرقا : طريق بعرض عشرة امتار واحلدود املغربية اجلزائرية؛

جنوبا  : طريق  عمومية بعرض عشرة امتار، برحيلي امليلود ، برحيلي 

عبد اهلل وورثة بختي ميمونة ؛

غربا  : الرسم العقاريعدد : 35717 - 77 ؛

طالب التحفيظ  : بوجمعة عجري بن سليمان ؛

مطلب رقم 5007 - 77

اسم امللك : " الدبيزة "

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

مساحته االجمالية : 10 هــ 98 ارا 96 س  

نوعه  : ارض فالحية  ؛

حدوده : 

شماال  : طريق عمومية بعرض عشرة امتار والواد ؛

شرقا : احمد خيال وطريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

جنوبا  : طريق  عمومية بعرض عشرة امتار، ؛

غربا  : الواد ؛

طالب التحفيظ  : عبد القادر كحيحل بن محمد ؛

مطلب رقم 5008 - 77

اسم امللك : " باحلواشي "

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

مساحته االجمالية : 90 ارا 58 س  
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نوعه  : ارض فالحية  بها بناية وبئر مبحرك ؛

حدوده : 

شماال  : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

شرقا : واد برزطم ؛

جنوبا  : الرسم العقاري عدد : 5259 - 02 ؛

غربا  : الطريق الرئيسية رقم  :  6025 بعرض 30 متر ؛

طالب التحفيظ  : عبد القادر باحلواشي بن عبد اهلل ؛

مطلب رقم 5010 - 77

اسم امللك : " بالد صفصاف "

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

مساحته االجمالية : 01 هــ 40 ارا 13 س  

نوعه  : ارض فالحية  ؛

حدوده : 

شماال  : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

 : العقاريني  والرسمني   77  -  2157  : عدد  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

34548 - 77 و26495 - 77 ؛

جنوبا  : الرسم العقاري عدد : 26488 - 77 ؛

غربا  : الزرعي الصافية بنت البشير ؛

طالب التحفيظ  : مصطفى صفصاف بن محمد ؛

مطلب رقم 23159 - 02

اسم امللك : " حمرية "

موقعه  : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار العيدان  ؛

مساحته االجمالية : 05 هــ 55 ارا 30 س  

واالوكليبتيس  والزيتون  اللوز  باشجار  ارض فالحية مغروسة   : نوعه  

وبها بنايتني من سفلي  ؛

حدوده : 

شماال  : ورثة اوالد اخملتار ؛

شرقا : الطريق الرئيسية رقم 02  ؛

جنوبا  : الدولة ( امللك العام ) وواد ؛

غربا  : ورثة اخملتار بن حلسن ؛

طالب التحفيظ  : ملنور اخملتاري بن العيد؛

إعالن جديد بانتهاء التحديد  

مطلب رقم 3413 - 77

اسم امللك : " بالد مبارك "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار الفراريح؛

طالبو التحفيظ : العيد الزركي بن سعيد ومن معه. 

وقع حتديده بتاريخ : 06 - 02 - 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم الهندسي : 02 هـ 21 آر  13 س.

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 968 بتاريخ 19 - 07 - 2017.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد

كمال عونة    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 35678 - راء

اسم امللك :"واد الرويعي"  

موقعه : عمالة الصخيرات - متارة ،جماعة سيدي يحيى زعير دوار الشكران.

وقع حتديده في : 19 - 11 - 1974. 

طالبو التحفيظ: السيد اجلياللي بن امحمد بن املعطي و من معه.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 3414 

بتاريخ 05 - 04 - 1978.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي.   

محافظة جرسيف

مطلب رقم 2920 - 79

اسم امللك : الوجلة البيضاء.

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

تاريخ حتديده : 20 يونيو 2018.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 84 آ 82 س.

نوعه :  أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 1592 - ف؛

شرقا : واد الهراس؛

جنوبا : ورثة البودالي زيات؛

غربا : طريق عمومية.

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

مطلب رقم 4381 - 79

اسم امللك : راوراو.

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

" باب بني كاسم ".

تاريخ حتديده : 12 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 آ 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : لكبير عبد اهلل ولكبير حسني؛

شرقا : ورثة اليعكوبي محمد؛

جنوبا : ورثة عبد الغني العباس؛

غربا : شعبة ولكبير عبد اهلل ولكبير حسني.

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

مطلب رقم 4389 - 79

اسم امللك : ادمر تاغالست 2.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة.

تاريخ حتديده : 14 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 12 آ 24 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : اوالد اليماني؛

شرقا : اوالد اليماني؛

جنوبا : اوالد لشقر؛

غربا : اوالد اليماني.

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

مطلب رقم 4409 - 79

اسم امللك : ادمر تاغالست 4.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو : " واد ادمر ".

تاريخ حتديده : 24 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آ 41 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : اوالد لشقر؛

شرقا : ساقية عمومية؛

جنوبا : اوالد اليماني؛

غربا : األحباس.

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

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: " الوجلة البيضاء "

ذي املطلب عدد: 2920 - 79 الكائن بإقليم جرسيف، دائرة تادرت، 

اجلماعة القروية تادرت الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1009 املؤرخة في : 02 ماي 2018.

بدال من :

مساحته  : 38 آر 60 س

إقرأ :

مساحته : 83 آر 60 س

 و الباقي بدون تغيير  

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

      ادريس املصلح

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1201 - 81

اسم امللك : "القدس س30".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي االندلس الشمالي ودادية القدس.

وقع حتديده في : 02 - 04 - 2019.

نوعه : ارض بها سفلي في طور البناء. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 68 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : القفساوي السعدية؛
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جنوبا : القفساوي فوزية؛

غربا : الزنقة.

طالبة التحفيظ : فاطنة الشبعان بنت محمد.

مطلب رقم 1334 - 81

اسم امللك : "فدان راس جندام".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت عد اهلل 

او موسى.

 وقع حتديده في : 04 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 08 آر 84 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 10331 - ر؛ الرسم العقاري رقم 57378 - 16؛ 

مطلب التحفيظ رقم 22679 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 10331 - ر؛ 

جنوبا : ورثة ادريس الزرهوني؛

غربا : طريق عمومية.

طالبو التحفيظ : رحمة كبراوي بنت ادريس ومن معها.

مطلب رقم 1338 - 81

اسم امللك : "فدان الرويضات".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

وقع حتديده في : 19 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 26 آر 48 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 6090 - 16؛ الرسم العقاري رقم 22738 - 16؛ 

ناصر عبيوي؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : العزوزي اجلياللي؛ الرياحي باخلياطي؛

غربا : واد.

طالبو التحفيظ : محمد مرزوك بن عبد القادر ومن معه.

مطلب رقم 1343 - 81

اسم امللك : "فدان عني اجلرف".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت عيسى اوملوك.

وقع حتديده في : 22 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبنايتني من سفلي وأشجار. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 07 هـ 38 آر 40 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 9982 - 16؛ 

شرقا : واد عني اجلرف؛

جنوبا : ورثة بوعزة بومعيزة؛

 16  -  36750 رقم  العقاري  الرسم  ورائها  من  عمومية  طريق   : غربا 

ومطلب التحفيظ رقم 5626 - 16.

طالبو التحفيظ : فاطمة حلمامصي بنت بوشعيب ومن معها.

مطلب رقم 1344 - 81

اسم امللك : "فدان عني اجلرف".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت عيسى اوملوك.

وقع حتديده في : 22 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 73 آر 61 س.

اجملاورون : 

شماال : الشفوعي أحمد؛ 

شرقا : احلمراوي بن ناصر؛

جنوبا : ورثة بوعزة بومعيزة؛ 

غربا : واد عني اجلرف. 

طالبو التحفيظ : فاطمة حلمامصي بنت بوشعيب ومن معها.

مطلب رقم 1356 - 81

اسم امللك : "فدان الدفيالت".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن ايشو.

وقع حتديده في : 27 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 92 آر 89 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج الطيبي؛ 

شرقا : ورثة بن يحيى عبد اهلل؛

عدد  العقاري  الرسم  17470/16؛  رقم  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

49902/16؛ جبيلو محمد بن الطيبي؛ 

غربا : شعبة من ورائها الرسم العقاري رقم 30063/16. 

طالب التحفيظ : موسى عدنان بن البقال.
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مطلب رقم 1357 - 81

اسم امللك : "القطارنة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في : 29 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها مسكنني وإسطبل و أشجار. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 16 س.

اجملاورون : 

شماال : أحمد البغدادي؛ 

شرقا : ورثة بوسلهام بالقاري؛ ورثة عمر بالقاري؛ العربي بالقاري؛

جنوبا : ورثة عمر بالقاري؛ العربي بالقاري؛ ممر خاص عرضه 3 أمتار؛

غربا : العربي بالقاري.

طالب التحفيظ : أحمد بالقاري بن العربي.

مطلب رقم 1364 - 81

اسم امللك : "لهميل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي.

وقع حتديده في : 01 - 04 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية من سفلي وبناية خفيفة وصهريج. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 43 آر 92 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛ 

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 34386 - ر؛ ورثة عالل بن بوعزة؛

غربا : ادريس بويش.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بويش بن ادريس.

مطلب رقم 1367 - 81

اسم امللك : "س 38 القدس ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي األندلس الشمالي ودادية القدس.

وقع حتديده في : 03 - 04 - 2019.

نوعه : ارض بها سفلي وملحقة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 65 س.

اجملاورون : 

شماال : مروان فاضمة؛

شرقا : روان حجاج؛

جنوبا : عزيزة تغزاوي؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : املصطفى تريعي بن عبد السالم.

مطلب رقم 1380 - 81

اسم امللك : "فدان حلرش".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوطيب.

وقع حتديده في : 09 - 09 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 29 آر 33 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 6642 - 81؛ ممر عمومي من ورائه الرسم 

العقاري رقم 6642 - 81؛ 

شرقا : ممر عمومي من ورائه احمد بوزرواطة؛

جنوبا : جناة بوزرواطة؛ ؛  

غربا : مطلب التحفيظ  رقم 4743 - 81؛

طالبة التحفيظ : سلوى نضري بنت حلسن.

مطلب رقم 4741 - 81

اسم امللك : "وئام".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.

وقع حتديده في : 22 - 10 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آر 65 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 42981 - 16؛ 

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : محمد كرمي؛

غربا : الرسم العقاري رقم 28040 - ر.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف بوخرطة بن محمد.

مطلب رقم 4742 - 81

اسم امللك : "الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوطيب.

وقع حتديده في : 11 - 12 - 2019.
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نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 30 آر 90 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 23642 - 16؛ 

شرقا : ربيعة بورزامة؛

رقم  التحفيظ  مطلب  ورائه  من  أمتار   4 عرضه  مرور  ارتفاق   : جنوبا 

ورائه  من  أمتار   3 مرور عرضه  ارتفاق  بورزامة؛  فاطمة  و   16  -  28844

مطلب التحفيظ رقم 8744 - 16؛

غربا : مسعودة بورزامة. 

طالبة التحفيظ : نعيمة بورزامة بنت العربي.

مطلب رقم 4761 - 81

اسم امللك : "فدان سهب الطوالع".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت موسى.

وقع حتديده في : 15 - 08 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 59 آر 89 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوعزة بن محمد؛ 

شرقا : ورثة اعلي اجلياللي ؛

جنوبا : ورثة بوعزة بن محمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم 33989 - 16.

طالب التحفيظ : طارق اشماعو الفهري بن عبد الرؤوف.

مطلب رقم 4775 - 81

اسم امللك : "عني حلجر".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت حدو.

وقع حتديده في : 07 - 11 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 71 آر 26 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 448 - 81؛ 

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : لقويسمي حميد؛

غربا : الرسم العقاري رقم 448 - 81.

طالبة التحفيظ : ماهمة لقويسمي بنت عمر.

مطلب رقم 4776 - 81

اسم امللك : "حواشة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت حدو.

وقع حتديده في : 07 - 11 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 39 آر 58 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة خديجة بنت قدور؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 18696 - 16؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31552 - 16؛

غربا : طريق عمومية من ورائها واد حواشة.

طالب التحفيظ : موسى بنوزكري بن عقة.

مطلب رقم 4820 - 81

اسم امللك : "الفردوس".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي.

وقع حتديده في : 13 - 11 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار زيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 74 آر 54 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 41746 - 16؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 49832 - 16؛

جنوبا : اوعكي ادريس بن الغازي؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 4855 - 16.

طالب التحفيظ : عنزار محمد بن بوعبيد.

مطلب رقم 4828 - 81

اسم امللك : "فدان حمزة 1".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار العبابريني.

وقع حتديده في : 20 - 11 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر أشجار تني. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 81 آر 64 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري رقم 4827 - 81؛ 

شرقا : خرماز لكبير بن العربي؛
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جنوبا : ورثة املعطاوي عبد الكرمي؛

غربا : خرماز العربي بن علي.

طالبو التحفيظ : رشيد حلوطي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 4836 - 81

اسم امللك : " مقام الطلبة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

وقع حتديده في : 06 - 12 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 83 آر 42 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 22011 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 1504 - 81؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 5542 - 16؛

غربا : الرسم العقاري رقم 29084 - ر.

ملقام  القروية  للجماعة  اجلماعي  اجمللس  رئيس   : التحفيظ  طالب 

الطلبة نيابة عن اجلماعة القروية ملقام الطلبة. 

مطلب رقم 4843 - 81

اسم امللك : "فدان راس سيدي محمد العسري".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.

وقع حتديده في : 16 - 12 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 99 آر 13 س.

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق مرور عرضه 4 أمتار لفائدة مطلب التحفيظ رقم 4843 - 81؛ 

من ورائه ورثة اليزالي لكبير؛

شرقا : اليزالي العربي؛

جنوبا : اليزالي احلاج العربي؛

غربا : حميد الشيهب.

طالبة التحفيظ : رشيدة الشيهب بنت محمود. 

مطلب رقم 4850 - 81

اسم امللك : "ملك الهسهاس ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

وقع حتديده في : 30 - 12 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 50 آر 68 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 36567 - 16؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 69394 - 13 )امللك الغابوي(؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 36766 - 16؛ 

غربا : واد سيدي العربي.

طالب التحفيظ : بوعزة الهسهاس بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 4856 - 81

اسم امللك : "جيهان".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

 وقع حتديده في : 06 - 01 - 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 30 آر 20 س.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل ايت بوملان ومن معه؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 21933 - 16؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 35991 - 16.

طالب التحفيظ : جيهان عبير العافية بنت توفيق.

مطلب رقم 4860 - 81

اسم امللك : "باجدو".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

وقع حتديده في : 13 - 01 - 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 40 آر 57 س.

اجملاورون : 

الرياحي؛  محمد  16؛زايدي   -  32185 رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

عزيزمنياني؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : عبد الرحمان بابويه؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 32185 - 16.

طالبو التحفيظ : عبد اجمليد بابويه بن عبد الرحمان ومن معه.

مطلب رقم 5743 - 16

اسم امللك : "فدان الصفاصفة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنقسو.

 وقع حتديده في : 16 - 07 - 2018.

نوعه : ارض فالحية بها بئرين وإسطبل و بناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 56 آر 65 س.
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اجملاورون : 

شماال : ممر مشترك من ورائه مطلب التحفيظ رقم 8401 - 16؛ توجاج 

حلسن؛ توجاج اجلياللي؛

شرقا : توجاج حلسن؛ توجاج اجلياللي؛ توجاج حلسن؛ الرسم العقاري 

رقم 2675 - 81؛ مطلب التحفيظ رقم29240 - 16؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم29240 - 16؛ ورثة عبد اهلل بن الطاهر؛ 

مطلب التحفيظ رقم 6563 - 16؛ورثة ادريس لصفر؛

الرسم  16؛   -  40469 رقم  العقاري  الرسم  موحات؛  بن  غامن   : غربا 

العقاري رقم 64166 - ر.

طالبو التحفيظ : محمد حجي بن اجلياللي ومن معه.

مطلب رقم 14442 - 16

اسم امللك : "فدان بلكوش حلرش".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار لفرازة.

وقع حتديده في : 11 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 57آر 73س في قطعتني.

القطعة األولى مساحتها : 43 آر 79 س.

اجملاورون : 

شماال : حماد اوالطيبي؛ 

شرقا : حماد اوالطيبي؛ واد بقوس مرزوك من ورائه القطعة الثانية. 

جنوبا : بولغياب حميدان؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 12283 - 16.

القطعة الثانية مساحتها : 13 آر 94 س.

اجملاورون : 

شماال : واد بقوس مرزوك؛ 

شرقا : شعبة من ورائها حماد اوالطيبي؛ 

جنوبا : بوشلحة رقية؛

غربا : واد بقوس مرزوك من ورائه القطعة األولى.

طالب التحفيظ : محمد بولغياب بن صالح.

مطلب رقم 19527 - 16

اسم امللك : "الوجلة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

وقع حتديده في : 20 - 04 - 2015.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 65 آر 53 س.

اجملاورون : 

عتابن  ورائه  من  قدوري  محمد  لفائدة  أمتار   4 عرضه  ممر   : شماال 

ورقم   16  -  22750 رقم  العقاريني  الرسمني  ورائه  واد من  تعمروشت؛ 

25998 - 16؛

شرقا : واد من ورائه الرسم العقاري رقم 25998 - 16؛ مطلب التحفيظ 

رقم 19525؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 19525 - 16؛ عتابن الشنوري؛ مطلب 

التحفيظ رقم 10450 - 16؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 10450 - 16.

طالب التحفيظ : محمد قدوري بن ادريس.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

      زكرياء الدغمي


