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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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في  مؤرخ   81 رقم  االمالك  - كناش  330 ص  بعدد  - شراء مضمن   8

.10/02/2014

9 - رسم ملكية مضمن بعدد 193 ص- كناش االمالك رقم 82 مؤرخ 

في 15/02/2013.

86 مؤرخ  10 - رسم شراء مضمن بعدد 54 ص- كناش االمالك رقم 

في 07/01/2014.

11 - عقد ملكية مضمن بعدد 246 ص - كناش االمالك رقم 81 مؤرخ 

في 14/10/2013.

12 - عقد شراء مضمن بعدد 54 ص - كناش االمالك رقم 86 مؤرخ 

في 07/07/2014.

13 - ملكية مضمنة بعدد 246 ص - كناش االمالك رقم 81 مؤرخ في 

.14/10/2013

14 - عقد شراء مضمن بعدد 02 ص- كناش االمالك رقم 86 مؤرخ في 

.01/07/2014

15 - رسم ملكية مضمن بعدد 268 ص - كناش االمالك رقم 81 مؤرخ 

في 14/10/2013.

على  اكتوبر2020   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 152211 - 08 

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : ملك خاص للدولة 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك الدولة 431 حضري مدرسة 

ابن زيدون القطعة رقم 1.

زيدون  ابن  مدرسة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

القطعة رقم 1.

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل .

مساحته : 04 آ و 93 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : عطيري املصطفى .

شرقا : امللك اخلاص للدولة . 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1331623 - 08 .

غربا : امللك احلاص للدولة .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - نسخة طبق االصل من رسم ملكية مؤرخ في 09/10/2018 .

2 - نظير من قرار لوزير املالية لالذن باالقتناء مؤرخ في 08 - 08 /2019.

3 - نسخة طبق االصل من عقد شراء توثيقي مؤرخ في 24/12/2019 

و31/01/2020 .

 5- 5 4

نسخة من تصميم عقاري . 

على   2020 اكتوبر   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 152210 - 08

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : مستودع الفحم احلجري للمحطة 

احلرارية باجلرف االصفر .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مستودع الفحم احلجري 

للمحطة احلرارية باجلرف االصفر .

نوعه : ارض عارية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل ، دواراوالد زيد .

مساحته : 54 آ و 21 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : جنات مراد بن احمد واحمد جنات احمد بن بوشعيب .

شرقا : الطريق الثانوية رقم 121.

جنوبا : الطريق الثانوية رقم 121.

غربا : الطريق الثانوية رقم 121.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك :

1 - عقد شراء عدلي مضمن بعدد 66 ص -كناش االمالك رقم 85 مؤرخ 

في 30/04/2014.

2 - رسم ملكية مضمن بعدد 506 ص - كناش االمالك رقم 78 مؤرخ 

في 20/12/2013.

3 - عقد شراء مضمن بعدد 365 ص 443 كناش االمالك رقم 115 مؤرخ 

في 28/06/2019.

بتاريخ   90 رقم  اخملتلفة  كناش  ص-   33 مضمن  استدراك  رسم   -  4

.20/02/2020

268 ص- كناش االمالك رقم 89 مؤرخ في  5 - ملكية مضمنة بعدد 

.09/02/2015

6 - عقد شراء مضمن بعدد 237 ص- كناش االمالك رقم 114 مؤرخ 

في 29/01/2019.

في  مؤرخ   83 رقم  االمالك  كناش  ص   70 بعدد  مضمنة  ملكية   -  7

.12/03/2014
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مطلب رقم 152212 - 08 

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ :امللك اخلاص للدولة .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك الدولة 431 حضري مدرسة 

ابن زيدون القطعة رقم 1 .

زيدون  ابن  مدرسة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

القطعة رقم 1 . 

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل .

مساحته : 03 آ و 60 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : امللك اخلاص للدولة .

شرقا : امللك اخلاص للدولة . 

جنوبا : طريق عرضها 20 مترا .

غربا : الرسم العقاري عدد 131495 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - نسخة طبق االصل من رسم ملكية مؤرخ في 09/10/2018 .

2 - نظير من قرار لوزير املالية لالذن باالقتناء مؤرخ في 08 - 08 /2019 .

3 - نسخة طبق االصل من عقد شراء توثيقي مؤرخ في 24/12/2019 

و31/01/2020 .

4 - نسخة موجزة من كنش محتويات امالك الدولة باجلديدة

5 - نسخة من تصميم عقاري . 

على   2020 اكتوبر   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 152213 - 08 

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020 .

طالب التحفيظ :امللك اخلاص للدولة .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك الدولة 1595 قروي .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدولة 1595 قروي .

نوعه : ارض عارية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل .

مساحته : 01 آ و 19 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 131053 - 08 .

شرقا : الرسم العقاري عدد 131053 - 08 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 131053 - 08 .

غربا : الرسم العقاري عدد 131053 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - نظير من رسم ملكية مؤرخ في 23/07/2020.

2 - نسخة موجزة من كنش محتويات امالك الدولة باجلديدة

3 - نسخة من تصميم عقاري .

على   2020 اكتوبر   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 152214 - 08 

تاريخ اإليداع : 27 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيدة خديجة بوغابة بنت محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك خديجة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك خديجة 

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم ، دائرة و جماعة اجلديدة، دوارالضحاك .

مساحته : 01 آ و 95 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : حبيبة العيساوي . 

جنوبا : علي جليلي ، صبار املصطفى وصبار محمد.

غربا : علي شرافي ، جنماوي السعدية وجنماوي حليمة.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: - ملكية مؤرخة في 06/02/2000 مضمنة بعدد 271 ص 

290 كناش االمالك 22 في 24/02/2000.

2020على  اكتوبر   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا . 

مطلب رقم 152215 - 08 

تاريخ اإليداع : 27 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد الكبير رباع بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : 

نوعه : ارض عارية 

موقعه : إقليم ، دائرة و جماعة اجلديدة، دوارالغزوة .

مساحته : 01 آ و 18 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 127712 - 08 ورباع الكبير .

شرقا : الرسم العقاري عدد 140076 - 08 . 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 127708 - 08 وطيوري املصطفى .
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عدد  العقاري  الرسم   -  08  -  127708 عدد  العقاري  الرسم   : غربا 

127710 - 08 - الرسم العقاري عدد 127711 - 08 - الرسم العقاري 

عدد 127712 - 08 .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مؤرخة في 31/10/2019 توثيق اجلديدة عدد 146 ص 

177 كناش 97 بتاريخ 14/11/2019. 

2 - شهادة ادارية عدد 106 بتاريخ 29/10/2019 .

2020على  اكتوبر   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال . 

مطلب رقم 152216 - 08 

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب شرادي بن امحمد بن احلسني .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : 

نوعه : ارض فالحية بها دار للسكنى.

موقعه : إقليم اجلديدة، جماعة اوالد رحمون ، دواراوالد غامن .

مساحته :01 ه و61 آ و 30 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : ورثة العربي املعتوكي وبوشعيب اشرافي .

شرقا : ورثة العربي املعتوكي ومسلك عمومي عرضه 05 امتار. 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 05 امتار .

غربا : بوشعيب اشرافي والشرادي مصطفى .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - 12/11/2015 رسم ملكية عدلي ضمن عدد 401 ص كناش 92. 

2 - 03/11/2015 شهادة ادارية عدد 192. 

2020على  نوفمبر   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا . 

مطلب رقم 152217 - 08 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل الواضح بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارض بريجة .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض بريجة .

نوعه : دار للسكن ذات طابق سفلي ، طابق أول وطابق ثاني .

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل ، دوارالدعيجات .

مساحته :01 آ و 02 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : سعيد الفحصي .

شرقا : نعيمة بوعنام . 

جنوبا : الزنقة .

غربا : ابراهيم مشرافي .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 270 كناش االمالك 94 مؤرخ في 17 

رمضان عام 1436)04/07/2015(. 

2 - شهادة ادارية عدد 231 مؤرخة في 02/06/2015. 

2020على  نوفمبر   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا . 

مطلب رقم 152218 - 08 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق بناصر بن املصطفى بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارض العوينة .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض العوينة.

نوعه : دار للسكن ذات طابق سفلي ، طابق أول وطابق ثاني .

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل ، دواراحلفصان .

مساحته :02 آ و 050 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : جمط يامنة .

شرقا : ورثة ياجيد عبد اهلل . 

جنوبا : الطريق.

غربا : ميلود الرميي .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

بتاريخ   112 االمالك  كناش   311 بعدد  مضمن  ملكية  عقد   -  1

20سبتمبر 2019. 

2 - تصميم طبوغرافي .

3 - شهادة ادارية عدد 240 بتاريخ 18 يونيو 2019.

4 - شهادة ادارية عدد 98/2020 بتاريخ 02/03/2020 بوضعية البناية .

2020على  نوفمبر   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال . 

مطلب رقم 152219 - 08 

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد رشيد وردي بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : 

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل ، دوارالورادغة .

مساحته :92 آ و 63 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : اسماعيل كرام والرسم العقاري عدد 4242 .

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 4242 – 63719 - 08 وورثة محمد بن 

مبارك . 

جنوبا : اسماعيل كرام وريان بوشعيب .

غربا : حرم املكتب الوطني للسكك احلديدية واسماعيل كرام .

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: - ملكية مؤرخة في 21/06/2020 مضمنة بعدد 209 ص 

282 كناش االمالك رقم 122 .

2020على  نوفمبر   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال . 

 

خـالصـة إصالحـية - تتعلق بامللك املسمى " حائط االحمر "

مطلب رقم 132955 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1091املؤرخة في 27/11/2019. 

مسطرة  ،فإن   2020/  08  -  27 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" بالد االحمر " الكائن باقليم ودائرة اجلديدة جماعة 

موالي عبد اهلل دوار احلفظان ، موضوع مطلب 132955 - 08 ، تتابع من 

االن فصاعدا في اسم : GROUPE BATIM CONST PRO SARL بدال 

. GROUPE BATRIM CONST PRO SARL من

كناش  113 ص-  بعدد  عدلي مضمن  استدراك  رسم  مبقتضى  وذلك 

اخملتلفة رقم 92 بتاريخ 13 - 08 /2020 وكذا العقود السابق ايداعها 

باملطلب .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض الغابة "

مطلب رقم 133291 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1107املؤرخة في 18/03/2020.

مسطرة  ،فإن   2020/  08  -  27 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

اجلديدة  ودائرة  باقليم  الكائن   " الغابة  ارض  املدعو"  امللك  حتفيظ 

جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد احميدة ، موضوع مطلب 133291 - 

08 ، تتابع من االن فصاعدا في اسم : جعفر فليل بن محمد 

بناء على نفس العقود السابق ايداعها وكذا رسم شراء عدلي محرر 

في 19/03/2020 مضمن بعدد 324 مكرر ص 329 كناش 121.

 احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

     عبد الرحمان دريوش 

 محافظة الناظور

مطلب رقم 43748 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : الوكيلي بوزيان بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " الوكيلي". 

نوعه: أرض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، دوار عزوزات.

مساحته: 21 آر 44 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : مسلك عمومي.

غربا : الوكيلي رابحة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11/09/2019.

- رسم لتصرف عدلي مؤرخ في 10/08/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 23 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:11 صباحا.

مطلب رقم 43749 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : نور الدين ايوب بن الشادلي.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " أيوب". 

نوعه: أرض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء، حي الشاطئ االحمر.

مساحته: 92 آر 00 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ممر.

شرقا: بوكرين احمد.

جنوبا: اوالد احمد.

غربا: بوكرين احمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05/03/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 23 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43750 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 أغسطس 2020.

طالبا التحفيظ :

- جنيدة كطباش بنت العربي.
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- ميمون باملوجود بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " دعاء". 

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي. 

موقعه: مدينة الناظور، حي بويزارزارن.

مساحته: 01 آر 49 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ممر.

شرقا: سعيد ابحري

جنوبا:الطريق

غربا: الطريق

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03/02/2020.

- عقد ملحق مللكية عدلي مؤرخ في 10/03/2020.

بتاريخ  عليها  مصادق  عدلية  وكالة  من  االصل  طبق  صورة   -

.19/09/2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 23 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43751 - 11 

تاريخ اإليداع : 24 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : حسن شعطوف بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " شعطوف". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق علوي. 

موقعه: مدينة الناظورحي اوالد بوطيب.

مساحته: 01 آر 10 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ميلود شعطوف.

شرقا: امالح حسن.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/11/2000.

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 13/08/2001.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43752 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : عبد الواحد القضاوي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " قطعة رقم 839". 

نوعه: أرض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 63 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/01/2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 أكتوبر 2020 على 

الساعة 00:12 زواال.

مطلب رقم 43753 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : القضاوي عبد الواحد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قطعة رقم 829". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 08 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/01/2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:12 زواال.

مطلب رقم 43754 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : القضاوي عبد الواحد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قطعة رقم 840". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 63 س تقريبا.
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حدوده: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/01/2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 أكتوبر 2020 على 

الساعة 00:13 زواال.

مطلب رقم 43755 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : القضاوي عبد الواحد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قطعة رقم 793". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 02 آر 32 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/01/2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:13 زواال.

مطلب رقم 43756 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : القضاوي عبد الواحد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قطعة رقم 844". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 56 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

شرقا: الطريق

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/01/2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 أكتوبر 2020 على 

الساعة 00:14 زواال.

مطلب رقم 43757 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : القضاوي عبد الواحد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قطعة رقم 834". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 42 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/01/2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 43758 - 11 

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

- جمال بنحدو بن احمد

- رشيدة بنت حدو بنت بوطيب.

- حسن بلغالي بن عبد القادر.

- مغنية بنت حدو بن بوطيب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بنحدو"

نوعه: ارض عارية.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة رأس املاء، حي اجلوهرة.

مساحته : 06 آر 68 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: جلطي فاطمة.

شرقا: جلطي.

جنوبا: ورثة بندالي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10/08/2015.
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- نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/09/2017.

- رسم موافقة عدلي مؤرخ في 10/02/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43759 - 11 

تاريخ اإليداع: 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد القادر كامل بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " كامل". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 00 آر 89 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ميمون الناصري.

شرقا: وحيدي نعيمة.

جنوبا: ميمون جلولي .

غربا: الشارع

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/06/2020.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 25/04/2005.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 أكتوبر 2020 على 

الساعة 00:11 صباحا.

مطلب رقم 43760 - 11 

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد اوخيار بن شعيب.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ناصر ". 

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي. 

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة اتروكوت، احملل املدعو: احلرش.

مساحته: 04 آر 26 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة محمد حماد بن مسعود.

جنوبا: ورثة محمد حماد بن مسعود.

غربا: ورثة حمادي قاسمي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23/01/2013.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/06/2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43761 - 11

تاريخ اإليداع: 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

- محمد شهبون بن محمد

- شهبون فاطمة بنت محمد.

- شهبون حليمة بنت محمد.

- شهبون رابح بن محمد.

- شهبون احمد بن محمد.

- شهبون محمد بن محمد.

- شهبون ربيعة بنت محمد.

- شهبون ميمونة بنت محمد.

- الكاملة بنت محمد بوعرعار.

- شهبون امليلود بن ميمون.

- شهبون سعيدة بنت ميمون.

- شهبون سميرة بنت ميمون.

- شهبون عبد الرحمن بن ميمون.

- شهبون محمد بن ميمون.

- شهبون كرمية بنت ميمون.

- شهون جمال بن ميمون

- شهبون ابراهيم بن ميمون.

- بديعة شهبون بنت ميمون.

- خليفة شهبون بن ميمون.

- ادريس شهبون بن ميمون.

- مليكة شهبون بنت ميمون.

- ميلودة شهبون بنت ميمون.

- جميلة شهبون بنت ميمون.

- حميد شهبون بن ميمون.

- حسن شهبون بن ميمون.

- املصطفى الزخنيني بن البشير.

- اليمني الزخنيني بن البشير.

- الزخنيني قدور بن البشير.

- الزخنيني حبيبة بنت البشير.

- الباتول بنت عمرو.

- زخنيني فاطنة بنت محمد.

- زخنيني عبد املالك بن محمد.

- زخنيني نصيرة بنت محمد.

- زخنيني نعيمة بنت محمد.

- زخنيني عبد القادر بن محمد.

- زخنيني عبد االله بن محمد.

- زخنيني ابراهيم بن محمد.

- زخنيني فاطمة بنت محمد.

- زخنيني حليمة بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " شهبون ".

نوعه: أرض عارية. 
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موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء.
مساحته: 01 ه 35 ار 03 س تقريبا.

حدوده:
شماال: حاجي البشير.

شرقا: موساوي حماد ومحمد.
جنوبا: والد حمو وعمرو.

غربا: قلولي عبد السالم.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22/12/2011.
- رسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 01/12/2010.
- رسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 01/12/2010.
- رسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 01/12/2010.
- رسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 28/06/2019.

- فريضة عدلية مؤرخة في 06/02/2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43762 - 11 
تاريخ اإليداع: 27 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: سعيد الشالوي بن اخملتار.
االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " الشالوي". 
نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اعزانا.
مساحته: 10 آر 00 س تقريبا.

حدوده: 
شماال:الطالبي مرزوق.

شرقا: الطريق.
جنوبا: الطالبي مرزوق.

غربا: الطالبي مرزوق.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 
- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18/12/1996.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06/05/2010.
بتاريخ  عليه  مصادق  عرفي  وكالة  عقد  من  االصل  طبق  صورة   -

.07/08/2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:12 زواال.

مطلب رقم 43763 - 11 
تاريخ اإليداع: 27 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ: فريدة عاطف بنت محمد.
االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مرمي2". 
نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق علوي. 

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

مساحته: 01 آر 12 س تقريبا.
حدوده: 

شماال: الشارع.
شرقا: الزموري محمد.

جنوبا:محمد املرابط.
غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك : 

- رسم تنازل عدلي بدون عوض مؤرخ في 20/11/2017.
- ملحق لرسم تنازل عدلي مؤرخ في 12/02/2018.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 29/08/1991.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 23/06/2010.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 أكتوبر 2020 على 

الساعة 00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43764 - 11 
تاريخ اإليداع: 27 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ: فريدة عاطف بنت محمد.
االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " مرمي1". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق علوي. 
موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

مساحته: 00 آر 79 س تقريبا.
حدوده: 

شماال: الشارع.
شرقا: الزموري محمد.

جنوبا:محمد املرابط.
غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك : 

- رسم تنازل عدلي بدون عوض مؤرخ في 20/11/2017.
- ملحق لرسم تنازل عدلي مؤرخ في 12/02/2018.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 29/09/1991.
- صورة شمسية من عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 

.23/06/2010
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43765 - 11 
تاريخ اإليداع: 27 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: بنعمر بوجيدة بن ميمون.
االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " بوجيدة1". 
نوعه:ارض عارية. 

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة امطالسة.
مساحته: 06 ه 30 آر 97 س تقريبا.

حدوده: 
شماال: الواد.
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شرقا: عبد القادر سالمة.

جنوبا: عبد القادر سالمة.

غربا: الرسم العقاري عدد: 51301/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة طبق االصل لقرار صادر عن محكمة االسئناف بالناظور رقم 

68 عدد 5110/1615/15 بتاريخ 09/03/2016 .

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/10/2018.

- محضر تنفيذي لقسمة عدلية عينية مؤرخ في 17/10/2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 28 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43766 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر سالمة بن ميمون.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " سالمة1". 

نوعه: أرض عارية. 

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة امطالسة.

مساحته: 12 ه 61 آر 93 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: فاطمة امللكي.

شرقا: عبد القادر امللكي.

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 51301/11، الواد.

غربا: الرسم العقاري عدد: 51301/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 20/07/2015.

في  مؤرخ  عينية  لقسمة  تنفيذي  محضر  من  االصل  طبق  صورة   -

.17/10/2016

بتاريخ  مؤرخ  علي  الهبة  لرسم  نسخة  من  االصل  طبق  صورة   -

.25/04/2000

في  مؤرخ  عدلي  االراثة  رسم  من  لنسخة  االصل  طبق  صورة   -

.16/09/2002

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 28 أكتوبر 2020 على 

الساعة 00:11 صباحا.

مطلب رقم 43767 - 11 

تاريخ اإليداع: 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : يحيى قيلول بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " وئام5". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

مساحته: 01 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: يحيى قيلول.

شرقا: الطريق.

جنوبا: يحي قيلول.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 24412/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

في  مؤرخ  عدلي  امللكية  رسم  من  لنسخة  االصل  طبق  صورة   -

. 30/09/2007

- صورة شمسية من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

- صورة شمسية من ملحق لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

- صورة شمسية لعقد وكالة عرفي مؤرخ في 19/02/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 28 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43768 - 11 

تاريخ اإليداع: 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : يحيى قيلول بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " وئام3". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

مساحته: 01 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: يحيى قيلول.

شرقا: الطريق.

جنوبا: يحي قيلول.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 24412/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

في  مؤرخ  عدلي  امللكية  رسم  من  لنسخة  االصل  طبق  صورة   -

. 30/09/2017

- صورة شمسية من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

- صورة شمسية من ملحق لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 28 أكتوبر 2020 على 

الساعة 00:10 صباحا.

مطلب رقم 43769 - 11 

تاريخ اإليداع: 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : يحيى قيلول بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فرح4". 
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نوعه: ارض عارية.
موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

مساحته: 01 آر 60 س تقريبا.
حدوده: 

شماال: يحيى قيلول.
شرقا: الطريق.

جنوبا: يحي قيلول.
غربا: مطلب التحفيظ عدد: 24412/11.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك : 

في  مؤرخ  عدلي  امللكية  رسم  من  لنسخة  االصل  طبق  صورة   -
. 30/09/2017

- صورة شمسية من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.
- صورة شمسية من ملحق لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/01/2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 28 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:10 صباحا.

مطلب رقم 43770 - 11 
تاريخ اإليداع: 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : يحيى قيلول بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " وئام2". 
نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.
مساحته: 01 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 
شماال: يحيى قيلول.

شرقا: الطريق.
جنوبا: يحي قيلول.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 24412/11.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 
في  مؤرخ  عدلي  امللكية  رسم  من  لنسخة  االصل  طبق  صورة   -

. 30/09/2017
- صورة شمسية من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/12/2019.

- صورة شمسية من ملحق لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 02/01/2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 28 أكتوبر 2020 على 

الساعة 00:11 صباحا.

مطلب رقم 43771 - 11 
تاريخ اإليداع: 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : عبد القادر عامر بن عمرو
االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عامر". 
نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.
مساحته: 02 آر 47 س تقريبا.

حدوده: 
شماال: ملك االوقاف.

شرقا: الساقية.
جنوبا: بادي الطيب.

غربا: الطريق.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 
 07/08/2005 في  مؤرخ  عرفي  شراء  عقد  من  االصل  طبق  -صورة 

مسلمة من طرف مديرية الضرائب.
- صورة طبق االصل من عقد شراء عرفي مسلمة من طرف مديرية 

الضرائب بتاريخ 26/06/2020.
- نسخة من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 04/02/1968.
- نسخة من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 24/10/1965.

- نسخة من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 26/05/2003.
- نسخة من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 17/10/1998.

- نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 10/03/2020.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 28 أكتوبر 2020 على 

الساعة 00:14 بعد الزوال. 

خالصة اصالحـــية - تتعلق بامللك املسمى: " لصكع"، 
ذي مطلب التحفيظ عدد 29189 - 11، والذي نشر اعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية رقم 785، املؤرخة في 15/01/2014.
فإن مسطرة  مبوجبه   ،13/08/2020 في  مؤرخ  إصالحي  مبقتضى مطلب 
حتفيظ امللك املسمى " لصكع" ذي مطلب التحفيظ عدد 29189 - 11 
الكائن باقليم الناظور، جماعة رأس املاء ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 
نفس طالب مع تغيير في املساحة حيث ستصبح من االن فصاعدا 10 ار 

92 س بدال من 11 ار 10 س ، 
وذلك بناءا على التصميم العقاري املؤرخ في 17/02/2020 وكذا نفس 

الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.
    احملافظ على األمالك العقارية بالناضور

           البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض احلرشة" 
مطلب رقم 41915 -س الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3322 املؤرخة في 30 يونيو 1976.
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 31 غشت 2020، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو " مريد " موضوع مطلب التحفيظ رقم  41915 -س الكائن 
بعمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة بن امسيك درب خدزج حليمة 
عبد  السيد  األصلي  التحفيظ  طلب  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 
أظهرها  التي  باملساحة  الوحيد  التحفيظ  طالب  بصفته  مريد  القادر 
إيداع  عند  بها  املصرح  تلك  وليس  سنيار   64 وهي:  العقاري  التصميم 

مطلب التحفيظ.
وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

اجلمع العادي بتاريخ 29/08/1974 الى 13/09/1974 باجمللس اجلماعي.
                          احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

طارق اشتوي.     
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محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38495 - 16 
تاريخ االيداع : 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : ادريس عاشي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان بومكون ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان بومكون ".
نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بنحمادي.
مساحته : 03 هـ 40آ 20 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : الطريق ؛

جنوبا : ورثة بوقشاش ؛
شرقا : الشعبة ؛

غربا : محمد نزايت
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
موافق26   1440 احلجة  ذو  من   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

اغسطس2019
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 من محرم 1440 موافق24 سبتمبر 2018 ؛

مطلب رقم 38496 - 16 
تاريخ االيداع : 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : ادريس عاشي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان املعدن ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان املعدن ".
نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بنحمادي.
مساحته : 01 هـ 73آ 70 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : ورثة ايت سي امحمد ، بلهاف حفيظ ، مطلب 24461/16 ؛

جنوبا : الطريق ؛
شرقا : عبد السالم بومتزوغت ومن معه ؛

غربا : ورثة سي عاللة ، ومحمد عدادة ؛
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
موافق26   1440 احلجة  ذو  من   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

اغسطس2019؛
-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 من محرم 1440 موافق 24 سبتمبر 2018 ؛

مطلب رقم 38497 - 16 
تاريخ االيداع : 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : ادريس عاشي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان بوقالل ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان بوقالل ".
نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بنحمادي.
مساحته : 01 هـ 38آ 70 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 48576/16، عبد اهلل بن ايوب ؛

جنوبا : الواد ؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : عبد السالم بومتزوغت ومن معه ، مطلب 28292/16 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 من محرم 1440 موافق 

24 سبتمبر 2018؛

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

       عزالدين شاكر

محافظة تطوان

مطلب رقم 71266 - 19 

تاريخ اإليداع : 13 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : األزمي أحمد بن عبد السالم بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "األزمي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "األزمي". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: حومة غرابو 

بوجراح. 

مساحته 18 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: محمد العربي أمهدا ومن معه 

شرقا: الرسم العقاري رقم 70121 / 19 ، مطلب عدد: 40844 - 19 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 89498 / 19 ، مطلب عدد: 38887 - 19 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 12نونبر 1990

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 6 ديسمبر 2012 . 

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26ديسمبر 2013 . 

26أغسطس  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عرفي  لعقد  شمسية  صورة 

2014

صورة شمسية لشهادة إدارية بتاريخ 3 أكتوبر 2014 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19أكتوبر 2020 على الساعة 14 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71267 - 19 

تاريخ اإليداع : : 18أغسطس 2020.

طالبو التحفيظ : 

1 - أمساس محمد بن عبد الصمد بنسبة 1 / 3. 

2 - أمساس عادل بن عبد الصمد بنسبة 1 / 3. 
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3 - أمساس حمزة بن عبد الصمد بنسبة 1 / 3. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سانية الرمل 72".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سانية الرمل 72". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل واخر علوي مع بيت في 

السطح . 
ابي  املدعو: شارع  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 

العالء املعري رقم 72. 
مساحته 1 آ تقريبا. 

حدوده :
شماال: ملك امنني 

شرقا: زنقة 
جنوبا: الرسم العقاري رقم 56434 / 19 

غربا: ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29أكتوبر 1974

رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 28ديسمبر 2011 . 
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 27يناير 2012 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 مارس 2013 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11يوليوز 2016 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27أكتوبر 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71268 - 19 
تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : بوخشخاش مليكة بنت عمر بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مليكة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مليكة". 
مشتمالته: أرض بها بناية عبارة عن فيال من طابق أرضي . 

: إقليم تطوان ، قيادة ازال الزيتون ، جماعة ازال ، احملل املدعو:  موقعه 
ظهر الصور. 

مساحته 2 آ 64 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم 46202 / 19 
شرقا: الطريق 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 67873 / 19 
غربا: الرسم العقاري رقم 65499 / 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 أغسطس 1993
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 26أغسطس 2019 . 
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 26أغسطس 2019 . 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 26أغسطس 2019
شهادة إدارية بتاريخ 31ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أكتوبر 2020 على الساعة 09 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71269 - 19 

تاريخ اإليداع : 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السعيدي ادريس بن اعمروش بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أميمة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أميمة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

احلوز ، الكرنبية. 

مساحته 2 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم 40256 / 19 

شرقا: الطريق 

جنوبا: مصطفى الوزاني 

غربا: عبد الواحد بوشضق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت يونيو 2010

نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27أغسطس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28أكتوبر 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71270 - 19 

تاريخ اإليداع : 28 أغسطس 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - الصلعي بن الطيب إحسان بنت املصطفى بنسبة 1 / 2. 

2 - الصلعي بن الطيب فاطمة الزهرة بنت مصطفى بنسبة 1 / 2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فاطمة الزهرة -إحسان".

الزهرة  "فاطمة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

-إحسان". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

املدعو: ظهر وطا قمرة. 

مساحته 6 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: مطلب عدد : 44971 - 19 

جنوبا: مطلب عدد: 44971 - 19 

غربا: محمد عالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 16ابريل 2009 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13يوليوز 2020 . 

2020 على الساعة 09  نونبر   2 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

      املصطفى طريفة
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محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28130 - 22

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد لكحل بن املصطفى 

االسم الذي يعرف به امللك : " دويرة ملفضل 3 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دويرة ملفضل 3 " 

نوع امللك : أرض عارية 

موقعه : بزاوية سيدي احمد العطاوية اقليم قلعة السراغنة 

مساحته : آر واحد واربعون سنتيارا ) 01 آر40 س ( تقريبا .

حدوده

شماال : أحمد بن رحال 

شرقا : محمد مفسيوي 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

1 -رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 ابريل 2017 املوافق 20 رجب عام 1438 

26 ابربل 2017  ضمن بعدد 101 صحيفة 150 كناش رقم 53 بتاريخ 

توثيق القلعة .

2 -رسم رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 شعبان عام 1438 املوافق 09 

ماي 2017 ضمن بعدد 259 ص 347 كناش 52 امالك بتاريخ 18 ماي 2017 

توثيق قلعة السراغنة .

3 - وكالة عرفية مصصحة االمضاء حتت عدد 5574/2017 القنصلية 

العامة للملكة املغربية ببولونيا بتاريخ 15 مارس 2017.

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة )9 ( صباحا

مطلب رقم 28131 - 22

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020

طالبو التحفيظ السادة والسيدات : 

1(احمد اخلليل بن احلسن بنسبة : 2/8 سهما

2(زكية اخلليل بنت احلسن بنسبة : 1/8 سهما

3(رجاة اخلليل بن احلسن بنسبة : 1/8 سهما

4(فاطنة اخلليل بنت احلسن بنسبة : 1/8 سهما

5( عبدالكرمي اخلليل بن احلسن بنسبة : 2/8 سهما

6(مرمي اخلليل بنت احلسن بنسبة : 1/8 سهما 

االسم الذي يعرف به امللك : " لغديرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لغديرة " 

نوع امللك : أرض فالحية 

موقعه : مدينة قلعة السراغنة احملل املدعو " جنان بن عرش " 

مساحته : خمسة عشر آرا وخمسة وثمانون سنتيارا ) 15 آر85 س ( تقريبا .

حدوده

شماال : مطلب عدد 2137 - 22 ومطلب عدد 9313 - 22

شرقا : ورثة اخلليل الفاطمي 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8265 - 22 

غربا : الرسم العقاري عدد 8267 - 22 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

 77 بعدد  ضمن   2017 اكتوبر   05 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  -رسم   1

صحيفة 115 كناش رقم 54 بتاريخ 21 نوفمبر 2017 توثيق القلعة .

2 - صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد 253 كناش 134 

توثيق الدارالبيضاء كما هي مودعة بالرسم العقاري عدد 19600 - 22 

كناش 51 عدد 973 بتاريخ 28 ماي 2012

3 -صورة طبق االصل لرسم اصالح عدلي ضمن بعدد 435 كناش 197 

توثيق الدارالبيضاء كما هي مودعة بالرسم العقاري عدد 19600 - 22 

كناش 51 عدد 973 بتاريخ 28 ماي 2012 

4 -صورة طبق االصل لنسخة لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 223 ص 

السراغنة  قلعة  توثيق   12/06/1987 بتاريخ   148 رقم   3 كناش   211

كما هي مودعة بالرسم العقاري عدد 15457/م بتاريخ 18 يوليو 1984 

)كناش 4 عدد 1256( . 

2020 على  : 03 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ملك زبيدة " 

مطلب رقم 28095 - 22 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1081 املؤرخة في : 18 سبتمبر 2019.

 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 25 اغسطس 2020 ،

مطلب  موضوع   " زبيدة  ملك   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

العطاوية  بلدية  النواجي  بدوار  الكائن   22  -  28095 عدد:  التحفيظ 

التسمية  نفس  حتت  فصاعدا  االن  من  تتابع  السراغنة  قلعة  إقليم 

وفي اسم نفس طالبة التحفيظ و مبساحة قدرها : ار واحد و عشرة 

سنتيارات )01 ار 10 سنتيار ( و باعتبار حدوده كما يلي : شرقا و شماال 

الزنقة و جنوبا السعيد بيوض غروبا حميد محمد و دلك بناءا على 

العقود السابق إيداعها و كدا رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 مارس 

يوليو   15 بتاريخ  األمالك   61 كناش   209 ص   173 بعدد  ضمن   2020

2020 توثيق القلعة .

احملافظ على األمالك العقارية ن بقلعة السراغنة

خالد احليطي    
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محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131206 - 24

تاريخ اإليداع : 24 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : ابراهيم التجريني بن احمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ابراهيم ".

نوعـه : . أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : انزاغ.

مساحته : 01 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : امحند افالح؛

شماال : حسن اقرقاش؛ 

جنوبا : محمد التجريني؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 128 

صحيفة 328 عدد 273 بتاريخ 09 اكتوبر 2017. 

رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 149 

صحيفة 327 عدد 266 بتاريخ 17 اغسطس 2020.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

رقم 37 صحبفة 148 عدد 102 بتاريخ 29 ماي 2013.

صورة لرسم صدقة عدلي أصلها مؤرخ في 25 ديسمبر 1987.

صورة لرسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 04 اكتوبر 1986.

عقد اقتسام عرفي ثابت التاريخ في 12 ابريل 2004.

 41 بالكناش  مضمن  أصلها  عدلي  وكالة  لرسم  األصل  طبق  صورة 

صحيفة 429 عدد 429 بتاريخ 06 يوليو 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 19 اغسطس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 26 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131207 - 24

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : محمد الغلبزوري بن عمر.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الغلبزوري".

نوعـه : . أرض عارية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : احملجة

مساحته : 01 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : عمر املساوي؛

شماال : ورثة حمادي بن عالل؛ 

جنوبا : الشارع؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 66 صحيفة   54 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

عدد 58 بتاريخ 03 نوفمبر 2004. 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 10 اغسطس 2020

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 10 اغسطس 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 17 اغسطس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 26 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131208 - 24

تاريخ اإليداع : 28 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : محمد بلحاج بن خالد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سالح".

نوعـه : . أرض عارية . 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : سمار صباديا

مساحته : 69 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : حبيبة البستريوي؛

شماال : نعيمة البستريوي؛ 

جنوبا : جيمو البستريوي؛

غربا : ممر؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 149 صحيفة 283 

عدد 230 بتاريخ 09 يوليو 2020. 

صورة طبق األصل لنسخة من رسم مقاسمة عدلي أصلها مؤرخ في 

06 اغسطس 2004.

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

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10156 - 25

تاريخ االيداع : 11 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد رضا الدازي بن املصطفى .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حوض اليهودي ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حوض اليهودي ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو "البصاصلة "

مساحته : 43 آ 34 س تقريبا . 

شماال : ممر، الرسم العقاري رقم : 32851 - 25؛

شرقا : مبروك سليمان؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 25539 - 25 ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 163 عدد 63 في 09 أبريل 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 174 عدد 30 في 25 فبراير 2020؛

رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 63 عدد 234 في 18 أبريل 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 27 فبراير 2019؛

2020 على  : 11 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10157 - 25

تاريخ االيداع : 13 أغسطس 2020 

طالبا التحفيظ : 

القرط عبد االله بن عبد اللطيف بنسبة 2138/4810

بوعزة املومني بنسبة 2672/4810

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الديكة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الديكة ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو "بني كرزاز"

مساحته : 48 آ 10 س تقريبا . 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة احلمودي؛

جنوبا : ورثة عقيل محمد، ورثة سي الطيبي؛

غربا : ورثة حكيم عبد الرزاق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 84 عدد 461 في 

فاحت يوليو 2010؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 169 عدد 03 في 21 أكتوبر 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 169 عدد 2 في 21 أكتوبر 2019؛

نسخة لشهادة إدارية مؤرخة في 10 ماي 2010؛

2020 على  : 11 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10158 - 25

تاريخ االيداع : 13 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد حميد عاطيف بن احمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محجوبة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محجوبة ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو "الكنادزة "

مساحته : 03 هـ 93 آ 16 س تقريبا . 

اجملاورون 

شماال : الرسم العقاري رقم : 32816 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 29898 - 25؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 29391/س؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 8146 - 25.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176 عدد 107 في 29 يوليو 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 28 فبراير 2020؛

2020 على  : 11 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10159 - 25

تاريخ االيداع : 18 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد طالل بن عبد القادر .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احملرك ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "احملرك ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو "البصاصلة "

مساحته : 01 هـ 88 آ 04 س تقريبا . 

شماال : ورثة بوعزة بن اجلياللي ؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : فاطنة بنت امليلودي؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 173 عدد 186 في 26 مارس 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 10 مارس 2020؛

2020 على  : 12 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10160 - 25

تاريخ االيداع : 18 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم ابو اجملد بن بوجمعة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ظهر اجلماعة ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ابو اجملد ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 02 هـ 62 آ 30 س تقريبا . 

شماال : الرسمني العقاريني رقم : 8324/س و 15676 - 25 ؛

شرقا : ورثة محمد البركاوي؛

جنوبا : زايد امليلودي وورثة الشحامية امليلودي ؛

غربا : زايد عبد السالم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 116 عدد 84 في 19 نوفمبر 2014؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 121 عدد 322 في 09 يونيو 2015؛

شهادة إدارية مؤرخة في 31 أكتوبر 2014؛

2020 على  : 12 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10161 - 25

تاريخ االيداع : 18 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم ابو اجملد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النخيلة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النخيلة ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 10 آ 92 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 16504 - 25 ؛

شرقا : هندي مينة ؛

جنوبا : املسلك العمومي؛

غربا : فهيم محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 113 عدد 223 في 19 أغسطس 2014؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 118 عدد 54 في 11 ديسمبر 2014؛

نسخة لشهادة إدارية مؤرخة في 03 يوليو 2014؛

نسخة حلكم رقم 593/215

2020 على  : 12 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف زواال.

مطلب رقم 10162 - 25

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد البهلولي عامري بن احمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرس كرامة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مرس كرامة".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو "الكوامل "

مساحته : 92 آ تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 49409 - 25، امحمد عامري بن احمد؛

شرقا : حسن عامري بن احمد، تباع عامري ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : فاطنة عامري بنت احمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم موجب عدلي مضمن بكناش 118 عدد 130 في 03 مارس 2020؛

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 174 عدد 229 في 28 يوليو 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 23 يونيو 2020؛

2020 على  : 12 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10163 - 25

تاريخ االيداع : 24 أغسطس 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة حورية بنغريط بنت عبد الغفور.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حوض بوشتى ".

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو "اوالد يعكوب"

مساحته : 10 آ تقريبا . 

شماال : بلد بناصر بن بوشعيب، العباسي بن اجلراري، السيد محمد بن احمد ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : العياشي بن الفضل؛

غربا : السحيلة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم هبة عدلي مضمن بكناش 122 عدد 36 في 11 يونيو 2015؛

نسخة لرسم هبة عدلي مضمن بكناش 85 عدد 228 في 23 أغسطس 2010؛

شهادة إدارية مؤرخة في 08 يونيو 2010؛

صورة شمسية حلكم رقم 76/1؛

2020 على  : 13 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10164 - 25

تاريخ االيداع : 26 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيدة مينة حجاجي بنت عبد القادر .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القرية 1 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "القرية 1 ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو "الهرجنة "

مساحته : 45 آ 62 س تقريبا . 

شماال : ورثة ارسالن مصطفى ؛

شرقا : احلسني موراد، ورثة ارسالن مصطفى ؛

جنوبا : عائشة حجاجي؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم موجب حيازة عدلي مضمن بكناش 121 عدد 62 في 09 مارس 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 122 عدد 239 في 02 سبتمبر 2015؛

رسم شراء بني ورثة مضمن بكناش 131 عدد 57 في 31 مارس 2016؛

رسم شراء بني ورثة مضمن بكناش 135 عدد 211 في 26 أكتوبر 2016؛

رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 127 عدد 91 في 07 ديسمبر 2015؛

نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 53 عدد 62 في 04 سبتمبر 2015؛

رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 4 عدد 38 في 03 نوفمبر 1994؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 25 عدد 302 في 22 

أغسطس 2016؛

رسم وكالة عدلي مضمن بكناش 117 عدد 120 في 11 مارس 2020؛

2020 على  : 13 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10165 - 25

تاريخ االيداع : 26 أغسطس 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة النعيمي بنت ادريس .

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

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

نوعه : أرض فالحية .

احملل  مالك  اوالد  الردادنة  جماعة  بنسليمان  اقليم   : موقعه 

املدعو "اوالد ابراهيم "

مساحته : 8 هـ 04 آ 60 س تقريبا . 

شماال : ورثة احلاج ابراهيم ، ورثة الهاشيمي لبرس ؛

شرقا : فقيهي عائشة ؛

 ،25  -  6180 : التحفيظ رقم  زيانية، مطلب  : ورثة احلاج محمد ولد  جنوبا 

ورثة القراوية، ورثة حبوشة رقية ؛

مطلب  الدريوة،  محمد   ،25  -  59247  : رقم  العقاري  الرسم   : غربا 

التحفيظ رقم : 5603/د، مطلب التحفيظ رقم : 9442 - 25، الشاوي 

امليلودي ، الرسم العقاري رقم : 75882/س .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176 عدد 109 في 29 يوليو 2020؛

عقد بيع عرفي مؤرخ في 27 يوليو 2020

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 10 يونيو 2020؛

وكالة عرفية مؤرخ في 16 مارس 2020؛

2020 على  : 16 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

 

مطلب رقم 10166 - 25

تاريخ االيداع : 26 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد حمزة الشادل بن عبد الكرمي .

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

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

نوعه : أرض فالحية .

احملل  مالك  اوالد  الردادنة  جماعة  بنسليمان  اقليم   : موقعه 

املدعو "اوالد ابراهيم"

مساحته : 02 هـ 88 آ 46 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 36919 - 25، الطريق، مطلب التحفيظ 

رقم : 8525 - 25، رفيق احلاج العالم ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : البحري محمد؛

غربا : ورثة احمد بن عبد السالم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176 عدد 110 في 29 يوليو 2020؛

عقد عرفي مؤرخ في 27 يوليو 2020؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 10 يونيو 2020؛

صورة شمسية لوكالة عدلية مؤرخة في 16 مارس 2020؛

2020 على  : 16 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10167 - 25

تاريخ االيداع : 26 أغسطس 2020 

طالبا التحفيظ : 

بودي رشيدة بنت الكبير بنسبة 9610/16843

لعبودي فاطنة بنت الطيبي بنسبة 7233/16843

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نخلة بوتشيش ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمري بوتشيش ".
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نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة املنصورية احملل املدعو "بني عامر"

مساحته : 1 هـ 68 آ 43 س تقريبا . 

شماال : منانة بنت عزوز ؛

شرقا بودي تهامي، بودي مليكة ؛

جنوبا : ورثة قاسم بن محمد؛

غربا : منانة بنت عزوز .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

حكم رقم : 146 بتاريخ 15 نوفمبر 2010 ملف رقم : 141/09؛

تقرر خبرة قضائية املرجع 203ر/9 ملف رقم141/2008

امر ابتدائي 98/10 بتاريخ 12 يوليو 2010؛

محضرإجراء قسمة وفرز واجب في عقار غير محفظ؛

ملف مدني عدد 2990/1/4/2013 القرار عدد 142/4 املؤرخ في 10 مارس 2015؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 24 عدد220 

في 05 أبريل 2004؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 5 عدد 457 

في 13 يوليو 1964؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 01 عدد 18 

في 24 فيراير 2020؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 01 عدد 40 في 10 يناير 1931؛

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 01 عدد 45 

في 19 يناير 1931؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 14 عدد 153 

في 10 سبتمبر 1977؛

صورة شمسية لرسم بيع عدلي مضمن بكناش 04 عدد 49 في 

26 صفر 1356؛

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 01 عدد 39 في 

10 يناير 1931؛

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 01 عدد 44 في 

19 يناير 1931؛

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 04 عدد 48 في 

26 صفر 1356؛

صورة شمسية لرسم اراثة مضمن بكناش 16 عدد 69 في 07 ديسمبر 1999؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 16 عدد 11 

في 19 نوفمبر 1999؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 17 عدد 51 

في 09 يونيو 200؛

2020 على  : 16 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10168 - 25

تاريخ االيداع : 27 أغسطس 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة حجاجي بنت عبد القادر .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القرية 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "القرية 2 ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو "الهرجنة "

مساحته : 20 آ 97 س تقريبا . 

شماال : حجاجي مينة ؛

شرقا : القدميري محمد ؛

جنوبا : ورثة احلجاجي ابراهيم؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم موجب حيازة عدلي مضمن بكناش 119 عدد 142 في 16 مارس 2020؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 53 عدد 62 

في 04 سبتمبر 2015؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 4 عدد 38 في 

03 نوفمبر 1994؛

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 25 عدد 302 في 

22 أغسطس 2016؛

2020 على  : 17 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10169 - 25

تاريخ االيداع : 28 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد العرابي بن العرابي بن عمار .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلجرة البيضاء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلجرة البيضاء ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو "السعيدية "

مساحته : 26 آ 76 س تقريبا . 

شماال : الطريق ؛

شرقا : العرابي مصطفى ؛

جنوبا : العرابي بوشتى؛

غربا : ورثة بوشتى بن التهامي،

واعراب الزموري بن التهامي .

احلقوق العينية : الشيء.



3973 عدد 1132 - 20 محرم 1442 )09 سبتمبر 2020(

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 145 عدد 227 في 18 أكتوبر 2017؛

شهادة إدارية مؤرخة في 22 ديسمبر 2016؛

2020 على  : 17 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10170 - 25

تاريخ االيداع : 31 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد سعيد بلوق بن محمد .

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

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

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو "اوالد بن عليان "

مساحته : 1 هـ 12 س تقريبا . 

شماال : بلورق لكبير ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة علي بلوق؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 30402 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 174 عدد 253 في 19 أغسطس 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 27 يوليو 2020؛

2020 على  : 17 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10171 - 25

تاريخ االيداع : فاحت سبتمبر 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة يزة احلرمة بنت احلاج مبارك .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشعبان الصوالن ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العكبة احلمراء ".

نوعه : أرض فالحية .

"اوالد  املدعو  احملل  بطاش  سيدي  جماعة  بنسليمان  اقليم   : موقعه 

شميشة حلالليف "

مساحته : 7 هـ 83 آ تقريبا . 

شماال : السدراتي بنداود ؛

شرقا : السدراتي بنداود ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 3295 - 25؛

غربا : الشعبة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 141 عدد 192 

في 05 أبريل 2017؛

2020 على  20 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10172 - 25

تاريخ االيداع : 02 سبتمبر 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة موصيطايني بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املويني ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املوميني ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو "الغواوثة "

مساحته : 01 هـ تقريبا . 

شماال : ورثة محمد بن اجلياللي ، الرسم العقاري رقم : 67606 - 25؛

شرقا : بوشعيب فاضل بن عبد القادر القدميري؛

جنوبا : ورثة الطاهر القرفي؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 15728 - 25.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 86 عدد 534 

في 15 ديسمبر 2010؛

2020 على  : 23 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مازي املصطفى    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3801 - 26

تاريخ اإليداع : 28 اغسطس 2020

طالبة التحفيظ : حسناء عموري بنت امليلودي

بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة

االسم الذي يعرف به امللك : "أرض السميدية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض السميدية "

نوعه : ارض فالحية 

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

مساحته : 01 هكتار تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8480/س- الرسم العقاري عدد 18234 - 49 

- ورثة شالوي رقية بنت املقدم احمد

جنوبا : ورثة شالوي حليمة

شرقا : الرسم العقاري 43346 - 26

غربا :  ورثة محمد بن عبد السالم

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

كناش   423 ص   479 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  1

االمالك 11 بتاريخ 25 يوليو 2005

احملمدية  عمالة  عن  صادرة  38/04/ق.ش.ق.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

بتاريخ 15 اكتوبر 2014

3 - شهادة ادارية عدد 03/م.ش.ق بتاريخ 06 فبراير 2020

3 - نسخة لرسم صدقة عدلي مضمن بعدد 176 كناش االمالك 35 

بتاريخ 13 يونيو 2013

4 - وكالة عرفية مؤرخة في 05 يونيو 2013 عدد 4633 

5 - وكالة عرفية مؤرخة في 17 ماي 2013 عدد 4095

 68 االمالك  296 كناش  بعدد  تأكيد صدقة عدلي مضمن  رسم   -  6

بتاريخ 09 مارس 2018

6 - وكالة عرفية مؤرحة في 26 نوفمبر 2019 عدد 12353

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 3802 - 26

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020

طالبا التحفيظ : 

1 - احمد غشوي بن محمد بن عبد السالم

2 - فاطمة نخالي بنت عبدالسالم

بصفتهما طالبي التحفيظ على الشياع مناصفة بينهما

االسم الذي يعرف به امللك : "احلايط "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلايط "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار اوالد مومن

مساحته : 17 ار 84 سنتيار

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 19512/س

جنوبا : مطلب عدد 2216 - 26

شرقا : مطلب عدد 2209 - 26

غربا :  مطلب عدد 2211 - 26

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

 138 االمالك  14كناش  بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -  1

بتاريخ 04 يناير 2017

2 - شهادة ادارية عدد 162/م.ش.د بتاريخ 07 ديسمبر 2016

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 3803 - 26

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020

طالبة التحفيظ : خديجة سميدة بنت أحمد

بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة

االسم الذي يعرف به امللك : "أرض التويرسات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض التويرسات"

نوعه : ارض فالحية بها بئر

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

مساحته : 74 ار 78 سنتيار

حدوده : 

شماال : طريق غير معبدة عرضها 03 أمتار يليها الرسم العقاري 4454 - 49

جنوبا : عبدالرحيم الرفيعي

شرقا : ورثة كرداد موسى بن أحمد

غربا :  ورثة احلاج امليلودي عموري- علي عموري

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

بتاريخ  1 - رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 509 كناش االمالك 61 

11 مارس 2019

2 - شهادة ادارية عدد 03/م.ش.ق بتاريخ 22 فبراير 2019

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 10 و 30د صباحا

مطلب رقم 3804 - 26

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : اجمللس اجلماعي لعني حرودة

بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة

االسم الذي يعرف به امللك : "بن هيدور الصغير "

املسيرة  "حديقة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

اخلضراء"

نوعه : ارض عارية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة عني حرودة

مساحته : 01 هكتار 17 ار 70 سنتيار

حدوده : 

شماال : الطريق الثانوية رقم 107

جنوبا : الرسم العقاري 32731/س- الرسم العقاري 8105/د- الرسم 

العقاري 10441/س

شرقا : الرسم العقاري 32731/س ]جتزئة كسوٍس[

غربا :  الطريق الثانوية رقم 107

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة من املرسوم رقم 2.93.51 املؤرخ في 26 فبراير 1993 الصادر 

باجلريدة الرسمية عدد 4197 بتاريخ 07 ابريل 1993

2 - شهادة ادارية عدد 1565 صادرة عن رئيس اجمللس اجلماعي بتاريخ 

23 اغسطس 1993

3 - نسخة لرسم ملكية عدلي عدد 416 ص 398 كناش االمالك 21 

بتاريخ 18 ديسمبر 1986

التركات 01  اراثة عدلي عدد 107 ص 309 كناش  لرسم  - نسخة   4

بتاريخ 12 نوفمبر 1938
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التركات 12  اراثة عدلي عدد 356 ص 207 كناش  لرسم  - نسخة   5

بتاريخ 17 يونيو 1975

التركات 23  اراثة عدلي عدد 349 ص 315 كناش  لرسم  - نسخة   6

بتاريخ 04 يونيو 1985

7 - نسخة لرسم اراثة عدلي عدد 77 ص 62 كناش التركات 19 بتاريخ 

30 يوليو 1982

التركات 16  اراثة عدلي عدد 693 ص 487 كناش  لرسم  - نسخة   8

بتاريخ 16 يونيو 1980

التركات 27  اراثة عدلي عدد 381 ص 277 كناش  لرسم  - نسخة   9

بتاريخ 14 سبتمبر 1987

10 - نسخة لرسم اراثة عدلي عدد 647 ص 424 كناش 26 بتاريخ 

18 مارس 1987

11 - عقد عرفي مؤرخ في 22 يوليو 1993

12 - نسخة لوكالة عرفية مؤرخة في 06 اغسطس 1990

13 - عقد عرفي مؤرخ في 21 سبتمبر 1993

14 - عقد عرفي مؤرخ في 18 يوليو 1993

15 - عقد عرفي مؤرخ في 06 سبتمبر 1993

16 - عقد عرفي مؤرخ في 06 سبتمبر 1993

17 - عقد عرفي مؤرخ في 19 يوليو 1993 

18 - نسخة لوكالة مؤرخة في 30 يونيو 1993

19 - عقد عرفي مؤرخ في 17 يناير 1994

20 - نسخة لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 04 ماي  1990

21 - عقد عرفي مؤرخ في 17 اغسطس 1993

22 - نسخة لوكالة مؤرخة في 17 فبراير 1987

23 - عقد عرفي مؤرخ في 18 اكتوبر 1995

24 - وكالة عرفية مؤرخة في 27 سبتمبر 2019

 2020 نوفمبر   03 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41463 - 27

تاريخ االيداع : 13 اغسطس 2020 . 

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار اجلامع "

نوعه : ارض بها بناية متالشية.

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة القباب ، ملحقة ايت اسحاق ، جماعة 

واومنة ، املكان املدعو : مركز واومنة .

مساحته : 02 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : جابري عمر ؛

شرقا : الزنقة )ملك قروي( ؛

جنوبا الزنقة )ملك قروي( 

غربا : عمر سنوسي

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يــــوم 09 نوفمبر 2020 

على الساعة 10 و 00 د .

مطلب رقم 41464 - 27

تاريخ االيداع : 17 اغسطس 2020. 

طالب التحفيظ : ميمون اخلو ابن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ميمون "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة سيدي اعمرو املكان املدعو : 

سيد اعمرو املركز .

مساحته : 63 تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني شعو؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : عربي سوقي ؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم شراء عدلي عدد 349 مؤرخ في 16 ديسمبر 2002 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 246 مؤرخ في 14سبتمبر 1998 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 02 مؤرخة في 29 يوليو 2020 . 

 2020 نوفمبر   10 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09 و30 د .

مطلب رقم 41465 - 27

تاريخ االيداع : 18 اغسطس 2020. 

طالب التحفيظ : عبد الرحيم خشني بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عمران "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : سيد ي بوتزكاغت.
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مساحته : 99 تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (.

شرقا : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (.؛

غربا : طالب التحفيظ

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 429 مؤرخ في 22 ابريل 2009 ؛

2 - شهادة ادارية مؤرخة في 07 اغسطس 2020 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 اكتوبر 2020 على 

الساعة 15 و30 د .

مطلب رقم 41466 - 27

تاريخ االيداع : 18 اغسطس 2020. 

طالبة التحفيظ : خديجة فاللي بنت عبد الرحمان . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خديجة "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت احملل املدعو : حي بولشفار2 .

مساحته : 99 تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوالكوميت ابراهيم ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : بنكا موالي حلسن ؛

غربا : محتان عبد العزيز.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم شراء عدلي عدد 743 مؤرخ في 09 يونيو 2009 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 147 مؤرخة في 27 ابريل 2009 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 اكتوبر 2020 على 

الساعة 9 و30 د .

مطلب رقم 41467 - 27

تاريخ االيداع : 18 اغسطس 2020. 

طالب التحفيظ : موسى امزاور بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " انوتن نطحروشن01 "

نوعه : ارض فالحية بها بئر .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة موحى اوحمو الزياني ، احملل 

املدعو : ايت باجي ، مزارع احلجرة .

مساحته : 01 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : امزاور حسن ؛

شرقا : الشعبة ) امللك العمومي ( ؛

جنوبا : امزاور حسن ؛

غربا : امزاور حسن .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم شراء عدلي عدد 253 مؤرخ في 03 ماي 2016 ؛ 

2 - شهادة ادارية عدد 11 مؤرخة في 13 اغسطس 2020 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 اكتوبر 2020 على 

الساعة 12 و 00 د .

مطلب رقم 41468 - 27

تاريخ االيداع : 18اغسطس 2020. 

طالب التحفيظ : موسى امزاور بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " انوتن نطحروشن 2"

نوعه : ارض فالحية.

احملل  الزياني  اوحمو  موحى  ، جماعة  خنيفرة  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

املدعو : ايت باجي ، مزارع احلجرة .

مساحته : 01 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : امزاور حسن ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : الطريق) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : امزاور حسن .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم شراء عدلي عدد 187 مؤرخ في 19 ابريل 2017 ؛

2 - نسخة من عقد شراء عدلي عدد 1821/86 مؤرخ في 10 اكتوبر 1986 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 10 مؤرخة في 13اغسطس 2020 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19اكتوبر 2020 على 

الساعة 12 و 45 د .

مطلب رقم 41469 - 27

تاريخ االيداع : 19اغسطس 2020. 

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1 - مصطفى بوكرموصة بن ادريس بنسبة 14/32 ؛

2 - عائشة كواش بنت الباز بنسبة 04/32 ؛

3 - فاطيمة بوكرموصة بنت ادريس بنسبة 07/32 ؛

4 - ناعيمة بوكرموصة بنت ادريس بنسبة 07/32 . 

االسم الذي يعرف به امللك " "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوكرموصة "

نوعه : ارض ها بناية ذات سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة خنيفرة ، احملل املدعو : الزاوية التجانية.

مساحته : 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزاوية التجانية ) ملك حبسي (؛

شرقا : القايد محمد امهروق ؛

جنوبا : ورثة عبد القادر ؛ 

غربا : الزنقة) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 2520 مؤرخ في 20 سبتمبر 1994 ؛

2 - اراثة وفريضة عدد 90 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 110 مؤرخة في 02 يوليو 2020 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 26 اكتوبر 2020 على 

الساعة 15 و 00 د.

مطلب رقم 41470 - 27

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020 . 

طالبة التحفيظ : سمية العالمي بنت املهدي . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سمية"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، احملل املدعو : حي الفتح .

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة جبريل ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : فاطمة العيادي ؛

غربا : التهامي محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1042 مؤرخ في 20 ديسمبر 2011؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 1777 مؤرخ في 02 اكتوبر 1998 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 134 مؤرخة في 18 اغسطس 2020. 

 2020 نوفمبر   03 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 14 و30 د .

مطلب رقم 41471 - 27

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020. 

طالب التحفيظ : عبد الغاني زروالي بن اعلي . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حبل ملتارف"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم خنيفرة ،دائرة اجلموس ، ملحقة موالي بوعزة ، جماعة 

حد بوحسوسن احملل املدعو : مزارع ملباركيني .

مساحته : 02 هـ 07 ار80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : موجدو عبد اهلل ؛

جنوبا : ابراهيم التباعي ؛

غربا : بوشعيب صغير. .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 178 مؤرخ في 07 يونيو 2018 ؛

2 - نسخة من رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 752 مؤرخ في 25 يونيو 2015 . 

 2020 نوفمبر   11 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 10 و30 د .

مطلب رقم 41472 - 27

تاريخ االيداع : 02 سبتمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : اهناش خديجة بنت احلسني . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك خديجة اهناش "

نوعه : ارض بجزء منها بناية ذات سفلي و طابق اول .

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

مساحته : 01 ار18س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امعي محمد ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : ابراهيم بوفود .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم صدقة عدلي عدد 60 مؤرخ في 21 مارس 2019 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 04 مؤرخ في 07 فبراير 2012 ؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 44 مؤرخ في 27 يناير 2003 ؛

4 - رسم شراء عدلي عدد 275 مؤرخ في 07 ماي 2010 ؛

5 - نسخة من اراثة وفريضة عدد 49 مؤرخ في 30 ابريل 1997 ؛

6 - نسخة من رسم احصاء متروك عدد 856 مؤرخ في 12 ديسمبر 2000

7 - شهادة ادارية عدد 83 مؤرخة في 26 اغسطس 2020 . 

 2020 نوفمبر   11 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 14 و30 د .

مطلب رقم 41473 - 27

تاريخ االيداع : 03 سبتمبر 2020. 

طالب التحفيظ : حميد تزكفي بن بناصر . 

االسم الذي يعرف به امللك " "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حميد "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القياب، ملحقة وجماعة ايت اسحاق 

املكان املدعو : دوار تغرمني .

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اقسو السعدية ؛

شرقا : اقدار حلسن ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي (.

غربا : انفدال مولود .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم شراء عدلي عدد 651 مؤرخ في 15 نوفمبر2017 ؛

2 - نسخة من رسم ملكية عدد07 مؤرخ في 23 ديسمبر 2013 ؛

3 - نسخة من رسم شراء عدد 128 مؤرخ في 24 فبراير 2014. 

4 - شهادة ادارية عدد 06 مؤرخة في 09 يوليو 2020 . 

 2020 نوفمبر   11 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 14 و30 د .

مطلب رقم 41474 - 27

تاريخ االيداع : 03 سبتمبر 2020. 

طالب التحفيظ : محمد زرطا بن احساكو . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوقدرا "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة لهري اكلمام ازكزا ،

جماعة اكلمام ازكزا ، املكان املدعو : دوار امهروق ، جنان اماس .

مساحته : 01 هـ 58 ار 87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : ورثة خليلد ، موحى نعمر، الطريق ، الساقية ) ملك عمومي( ؛ 

الساقية  مصطفى،  امحزون   ، احماد  اتابو  مصطفى،  زطام   : جنوبا 

)ملك عمومي ( .

غربا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم شراء عدلي عدد 114 مؤرخ في 29 ابريل 2019 ؛

2 - نسخة من رسم ملكية عدد64 مؤرخ في 21 فبراير 2018 . 

 2020 نوفمبر   16 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09 و30 د .

مطلب رقم 41475 - 27

تاريخ االيداع : 03 سبتمبر 2020. 

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1 - مزواحي حتاجيت بنت حقي بنسبة 4032/16128؛

2 - بوعطار فاطمة بنت حدو بنسبة 672/16128 ؛

3 - حميدوش جميلة بنت علي بنسبة 768/16128؛ 

4 - اعكي سميرة بنت علي بنسبة 1066/16128؛

5 - الشرفي رابحة بنت واعلي بنسبة 630/16128؛

6 - فطيمة اعكي بنت عكي بنسبة 490/16128؛

7 - مينة اعكي بنت عكي بنسبة 490/16128؛

8 - زهرة اعكي بنت عكي بنسبة 490/16128؛

9 - حفيظة اعكي بنت عكي بنسبة 490/16128؛

10 - صالح الدين اعكي بن عكي بنسبة 1610/16128؛

11 - هشام اعكي بن عكي بنسبة 1610/16128؛

12 - قسو اوناصر بن محمد بنسبة 3780/16128؛. 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وعكي "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : ديور الشيوخ .

مساحته : 01 ار26 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايطو علي ، املكوني حساين؛

شرقا : ورثة ايطو علي ، بطاحي سعيد ؛

جنوبا : الزنقة الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : ورثة ايطو علي ، اوعكي سي محمد

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - نسخة من رسم ملكية عدد 900 مؤرخ في 28 مارس 1980؛ 

2 - رسم اراثة عدلي عدد 203 مؤرخ في 29 سبتمبر 2018 ؛

3 - رسم وصية عدلي عدد 320 مؤرخ في 03 يوليو 1972 ؛

4 - رسم وصية عدلي عدد 293 مؤرخ في 17 فبراير 1982 ؛

5 - شهادة ادارية عدد 446 مؤرخة في 18 اكتوبر 2018 . 

 2020 نوفمبر   16 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 12 و30 د .
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خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " االخالص "

مطلب رقم 41219 - 27 الذي أدرجت خالصة حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1083 املؤرخة في 02 اكتوبر 2019 . 

مبقتضى مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2020 فان مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " االخالص " ذي املطلب رقم 41219 - 27 الكائن اقليم 

و دائرة خنيفرة ، ملحقة و جماعة موحى وحمو الزياني املكان املدعو فارة، 

: اعز  تتابع من االن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ السيد 

 : هــي  و  العقاري  التصميم  اظهرها  التي  باملساحة  عبداللطيف 

06هـ 18 آ 40 س عوضا عن 05 هـ 95 آ 15 س تقريبا املصرح بها اثناء 

ايداع مطلب التحفيظ .

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بخنيفرة

طارق فضيلي   

 

محافظة ورززات

مطلب رقـم 53422 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  31  اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السـيد احلسني داد بن مبارك. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك داد.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ملك داد. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : ايت كظيف.

مسـاحتـه : 84 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : عمر جناح .

جـنـوبا : البوهديوي مجيد .

غـربـا : الغبلي احلسني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2014 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 1980 -

وكالة خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ 21 يوليو 2020 

- تصريح مبطابقة اإلسم مصحح اإلمضاء في 18 اغسطس 2020. ؛

التاسعة   : الساعة  على   2020- 11- 02  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بورزازات

عبد الرحيم الطاهري    

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 45929 - 30 

تاريخ اإليـداع : 31 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة نوال حسيمي بنت محمد بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : " سيدي بوصبر ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي بوصبر ".

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي بوصبر، مركز سيدي بوصبر.

مساحته اإلجمالية : 28 آر 69 س تقريبا . 

يتكون من قطعتني : 

األولى مساحتها 27 آر 69 س تقريبا.

حدودها : 

شماال : علي العيادي و احمد االشهب؛

جنوبا : احمد الداودي؛

شرقا : احمد االشهب و خديجة حسيمي ؛ 

غربا : ممر عمومي عرضه 5 أمتار.

الثانية مساحتها 1 آر 32 س تقريبا.

حدودها : 

شماال : ممر عمومي عرضه 5 أمتار ؛

جنوبا : خديجة حسيمي ؛

شرقا : ممر عمومي عرضه 5 أمتار ؛ 

غربا : الطريق اإلقليمية رقم 4569.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 من ذي القعدة 1439 - 02 

أغسطس 2018 مضمن بعدد 94 صحيفة 63 كناش األمالك رقم 15 

شعبة التوثيق بتروال.

2020 على  أكتوبر   30  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

 . )h10( الساعة العاشرة صباحا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"السواني 1" 

مطلب رقم 25745 - 30 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 1005 املؤرخة في 04 أبريل 2018.

فإن مسطرة   2020 02 سبتمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

 ،30  -  25745  : عدد  املطلب  ذي   "1 "السواني  املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن باقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، قيادة و جماعة موالي 

عبد القادر، دوار الكرميات، تتابع من اآلن فصاعدا مبساحة قدرها 1 هـ 

مطلب  إيداع  عند  بها  املصرح  املساحة  من  بدال  سنتيارا   50 آرا   85

التحفيظ و قدرها 1 هـ 52 آر 20 سنتيارا.

احملافظ على األمالك العقارية  بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني   
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محافظة تزنيت

مطلب رقم 31-146133

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة زينبة البوبكري بنت محمد 

االسم الذي يعرف به امللك " البوبكري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " البوبكري 1 "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " متدغوست " ،

مساحته : 67 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : طريق 06 امتار، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : طالبة التحفيظ القطعة رقم 2،

غربا : ايوب ابراهيم ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 ماي 2017 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 14 نوفمبر 2019 حتت عدد 147/151/2019.

على   2020 اكتوبر   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146134

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة زينبة البوبكري بنت محمد 

االسم الذي يعرف به امللك " البوبكري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " البوبكري 2 "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " متدغوست " ،

مساحته : 68 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : طالبة التحفيظ القطعة1، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : طريق 06 امتار ،

غربا : عبد اهلل بنهمو ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 ماي 2017 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 14 نوفمبر 2019 حتت عدد 147/152/2019.

على   2020 اكتوبر   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 45 صباحا .

مطلب رقم 31-146135

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020 .

طالبو التحفيظ السادة  :

- كلثومة بومزكو بنت ابراهيم

-فطيمة همو بنت محمد

- عمر بومزكو بن ابراهيم،

االسم الذي يعرف به امللك " مورام 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" مورام 1"

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 02 " ،

مساحته : 01 آ 14 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : اضرضور ، 

شرقا : ورثة احلسن بن محمد ،

جنوبا : زنقة 10 امتار،

غربا : محمد بن محمد،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2020 ،

نسخة مصادق عليها من رسم اراثة عدلي مؤرخة في 22 ماي 1988.

وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 24 اغسطس 2020.

عدد  حتت   2020 اغسطس   25 في  مؤرخة  االسم  مطابقة  شهادتي 

26و27 حتت عدد م.ح.م/2.

على   2020 اكتوبر   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146136

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020 .

طالبو التحفيظ السادة  :

- كلثومة بومزكو بنت ابراهيم

-فطيمة همو بنت محمد

- عمر بومزكو بن ابراهيم،

االسم الذي يعرف به امللك " ادعلي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" ادعلي"

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 02 " ،

مساحته : 01 آ 33 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة اجو بنت ابراهيم ، 
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شرقا : طريق 20 متر ،

جنوبا : ورثة احلسن بن محمد،

غربا : ورثة جمعة بنت علي،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2020 ،

نسخة مصادق عليها من رسم اراثة عدلي مؤرخة في 22 ماي 1988.

وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 24 اغسطس 2020.

على   2020 اكتوبر   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146137

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020 .

طالبو التحفيظ السادة  :

- كلثومة بومزكو بنت ابراهيم

-فطيمة همو بن محمد

- عمر بومزكو بن ابراهيم،

االسم الذي يعرف به امللك " مورام 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" مورام 1"

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 02 " ،

مساحته : 08 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة 10 امتار، 

شرقا : ورثة احلسن بن محمد ،

جنوبا : اد املودن،

غربا : محمد بن محمد،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2020 ،

نسخة مصادق عليها من رسم اراثة عدلي مؤرخة في 22 ماي 1988.

وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 24 اغسطس 2020.

على   2020 اكتوبر   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146138

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020 .

عن  نيابة  بكلميم  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة املغربية "امللك اخلاص" ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة ايفني 580-0119 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الدولة ايفني 580-0119 "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني احملل املدعو" امللحقة االدارية 3 " ،

مساحته : 03 هكتار 66 آ 53 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 15485 - 31 ، 

التحفيظ  مطلب  و  بعضا   31  -  71230 رقم  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

15485 - 31 بعضا اخر،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 22820 - 31،

غربا : طريق اسكا ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يوليو 2020

على   2020 اكتوبر   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146139

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020 .

عن  نيابة  بكلميم  الدولة  امالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة املغربية "امللك اخلاص" ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة ايفني 581-0119 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الدولة ايفني 581-0119 "

نوعه : أرض عارية،

عبر  تيوغزة  طريق  املدعو"  احملل  ايفني  سيدي  وباشوية  بلدية   : موقعه 

العركوب" ،

مساحته : 01 هكتار 11 آ 21 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق،

جنوبا : الدولة امللك اخلاص،

غربا : الدولة امللك اخلاص ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يوليو 2020

على   2020 اكتوبر   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146140

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم بوترعمت ،

االسم الذي يعرف به امللك " بوترعمت 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بوترعمت1 "
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نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" فدان ابالض2 مزارع تيرت2" ،

مساحته : 01 آ 34 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 61625 - 31 ، 

شرقا : الرسمني العقاريني 30362 - 31 و 30385 - 31 ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : طالب التحفيظ ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

عقد بيع عرفي مؤرخ في 10 سبتمبر 2004 ،

نسخة مصادق عليها لعقد قسمة رضائية مؤرخة في 03 يوليو 2003.

صورة شمسية رسم استمرار مؤرخ في 19 مارس 1981

نسخة من رسم اراثة وفريضة مؤرخة في 20 سبتمبر 2000.

صورة طبق االصل الشهاد عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 2019. 

صورة طبق االصل الراثة مؤرخة في 02 ابريل 2013.

وكالة عرفية مؤرخة في 02 سبتمبر 2019

 26 التوالي في  صورتني شمسيتني لوكالتني عرفيتني مؤرختني على 

اغسطس 2002 و 21 مارس 2003. 

صورتني طبق االصل لوكالتني عدليتني مؤرختني على التوالي في 07 

ديسمبر 2017 و 23 ابريل 2018. 

صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في31 مارس 2018

شهادة ادارية مؤرخة في 28 مارس 2019 عدد 48/2019.

على   2020 اكتوبر   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 . 

مطلب رقم 31-146141

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم بوترعمت ،

االسم الذي يعرف به امللك " بوترعمت 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بوترعمت2"

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" فدان ابالض2 مزارع تيرت2" ،

مساحته : 01 آ 34 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 21650 - 31 ، 

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : الطريق ،

غربا : الرسم العقاري عدد 27669 - 31 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

عقد بيع عرفي مؤرخ في 10 سبتمبر 2004 ،

نسخة مصادق عليها لعقد قسمة رضائية مؤرخة في 03 يوليو 2003.

صورة شمسية لرسم استمرار مؤرخ في 19 مارس 1981

نسخة من رسم اراثة وفريضة مؤرخة في 20 سبتمبر 2000.

صورة طبق االصل الشهاد عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 2019. 

صورة طبق االصل الراثة مؤرخة في 02 ابريل 2013.

وكالة عرفية مؤرخة في 02 سبتمبر 2019

 26 التوالي في  صورتني شمسيتني لوكالتني عرفيتني مؤرختني على 

اغسطس 2002 و 21 مارس 2003. 

صورتني طبق االصل لوكالتني عدليتني مؤرختني على التوالي في 07 

ديسمبر 2017 و 23 ابريل 2018. 

صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في31 مارس 2018

شهادة ادارية مؤرخة في 28 مارس 2019 عدد 49/2019.

على   2020 اكتوبر   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 . 

مطلب رقم 31-146142

تاريخ اإليداع : 27 أغسطس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة دليلة طرفة بنت الطيب

االسم الذي يعرف به امللك " اجلنان اخلارجي بادكفى "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دليلة "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " اداكفا " ،

مساحته : 01 آ 36 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بحيرة حمد بن صالح ، 

شرقا : الطريق،

جنوبا : ورثة سي بلعيد ند احلاج احلسني ،

غربا : ورثة بن سي احمد ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

صورة طبق االصل من نسخة انفصال عدلي مؤرخ في 30 ماي 1991.

صورة طبق االصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 1995.

نسخة من رسم بيع عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2009

انفا بتاريخ  الدار البيضاء  ابتدائية  ابتدائي صادر عن  صورة من حكم 

19 يوليو 1995.
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صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 04 ديسمبر 1995

على   2020 اكتوبر   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146143

تاريخ اإليداع : 28 أغسطس 2020 .

طالبي التحفيظ : السيد احلسن جوهري 

االسم الذي يعرف به امللك " جوهري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "جوهري "

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بجزء منها مراب مساحته 30 سنتيار 

والباقي محاط بسور،

موقعه : جماعة وقيادة سيدي احساين باوعلي دائرة االخصاص اقليم 

سيدي ايفني احملل املدعو" دوار ايت تنوكت" ،

مساحته : 01 آ 60 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة ببيس ، 

شرقا : احلسن جوهري،

جنوبا : جوهري خديجة بعضا وممر في البعض االخر،

غربا : ورثة ببيس،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم قسمة عدلي مؤرخ في 20 يناير 2017

نسخة من رسم اراثة وفريضة مؤرخ في 14 مارس 2013

نسخة من رسم بيع مؤرخ عدلي مؤرخ في 21 ابريل 1969

نسخة من رسم بيع مؤرخ عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 1968

نسخة من رسم بيع مؤرخ عدلي مؤرخ في 15 ابريل 1968

على   2020 اكتوبر   29 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" خلصاص الدولة 47" 

مطلب عدد 4762 - 09 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 2676 بتاريخ 07 فبراير 1964

مسطرة  فإن   2014 مارس   12 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  الدولة 47" مطلب  " خلصاص  املسمى  امللك  حتفيظ 

اقليم  خلصاص  دائرة  الرخى  ايت  وقيادة  بجماعة  الكائن   09  -  4762

اآلن فصاعدا في  تتابع من   " الرخى  ايت  املدعو"  باحملل  ايفني  سيدي 

اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 75 آ 61 س عوضا 

مبقتضى  وذلك  اعاله  التحفيظ  مطلب  ايداع  ابان  بها  املصرح  املساحة  عن 

نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا  : 

 2014 مارس   12 في  مؤرخة  احملتويات  كناش  من  نسخة مستخرجة 

حتت عدد 366.

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة 87 

قروي" مطلب رقم 22282 - 31 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 740 بتاريخ 06 مارس 2013 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 24 اغسطس 2020 فإن مسطرة 

التحفيظ  قروي" مطلب   87 الدولة  تيزنيت   " املسمى  امللك  حتفيظ 

رقم 22282 - 31 الكائن بجماعة ايت وافقا قيادة تهالة دائرة تافراوت 

اقليم تيزنيت باحملل املدعو" توكال" تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

نفس طالبي التحفيظ االصليني مبساحة قدرها 05 آ 81 س عوضا عن 

املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ اعاله وذلك مبقتضى 

نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا  : 

نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 08 سبتمبر 2015 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" تيزنيت الدولة145 قروي "

مطلب عدد 22383 - 31 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 744 بتاريخ 03 ابريل 2013

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 23 اغسطس 2016 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " تيزنيت الدولة 145 قروي" مطلب التحفيظ 

رقم 22383 - 31 الكائن بجماعة ايت وافقا قيادة تهالة دائرة تافراوت 

اآلن فصاعدا في اسم نفس  تتابع من   " توكال  املدعو"  باحملل  تيزنيت  اقليم 

75 س عوضا عن  آ  02 هكتار76  قدرها  االصليني مبساحة  التحفيظ  طالبي 

املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ اعاله وذلك مبقتضى نفس 

العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا  : 

نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 14 ابريل 2015 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بنداني"

مطلب عدد 128645 - 31 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1026 بتاريخ 29 اغسطس 2018

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 26 اغسطس 2020 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " بنداني" مطلب التحفيظ رقم 128645 - 31 

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  بجماعة  الكائن 

املدعو" تيرت2 " تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالبة التحفيظ 

بها  آ 54 س عوضا عن املساحة املصرح  االصلية مبساحة قدرها 01 

ابان ايداع مطلب التحفيظ اعاله وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا  : 

عقد صدقة عدلي مؤرخ في 18 اغسطس 2020.

نسخة طبق االصل لوكالة خاصة مؤرخة في 03 اكتوبر 2017.

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت 

عبد القادر بوحامد    



عدد 1132 - 20 محرم 1442 )09 سبتمبر 2020(3984

محافظة العرائش

مطلب رقم 32819 - 36

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النكور 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النكور 1"

نوعه : أرض فالحية+

موقعه : إقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم،قيادة بني جرفط ، 

جماعة بني جرفط،احملل املدعو " النكور 1 " 

مساحته : 06 هكتار 49 آر 85 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : طالبة التحفيظ و أحمد الصروخ؛

غربا : عبد العالي غيالن ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد و مستمرة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 26 اكتوبر 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32820 - 36

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النكور 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النكور 2"

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم،قيادة بني جرفط ، 

جماعة بني جرفط،احملل املدعو " النكور 2 "

مساحته : 05 هكتار 41 آر 13 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : اخلندق؛

شرقا : اخملتار الصروخ – البشير بن الزوهرة 

و عبد اهلل غيالن ؛

السالم  عبد  -ورثة  الصروخ  الهاشمي   – الصروخ  احمد  ورثة   : غربا 

غيالن – املفضل بنسرغني و ورثة احمد اجلباري ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد و مستمرة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 26 اكتوبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا ؛

مطلب رقم 32821 - 36

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النكور 3 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النكور 3"

نوعه : أرض فالحية بها أغراس

موقعه : إقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم،قيادة بني جرفط ، 

جماعة بني جرفط،احملل املدعو " النكور 3 "

مساحته : 03 هكتار 27 آر 61 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة احمد اجلباري و املفضل بنسرغني؛

جنوبا : سعيد الصروخ و ع احلميد الصروخ ؛

شرقا : ورثة احمد الصروخ و ورثة ع السالم غيالن

غربا : ع احلميد الصروخ و ورثة احمد الصروخ ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد و مستمرة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 26 اكتوبر 2020 على 

الساعة 12 و النصف ظهرا ؛

مطلب رقم 32822 - 36

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النكور 4 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النكور 4"

نوعه : أرض فالحية بها أغراس

موقعه : إقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم،قيادة بني جرفط ، 

جماعة بني جرفط،احملل املدعو " النكور 4 "

مساحته : 02 هكتار 20 آر 03 س تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد حجاجة ؛

جنوبا : حميدو موعلي ؛

شرقا : محمد حجاجة و حميدو موعلي ؛

غربا : اخلندق ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد و مستمرة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 26 اكتوبر 2020 على 

الساعة 14 زواال ؛

مطلب رقم 32823 - 36

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النكور 5 "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النكور 5"

نوعه : أرض فالحية بها أغراس 

موقعه : إقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم،قيادة بني جرفط ، 

جماعة بني جرفط،احملل املدعو " النكور 5 "

مساحته : 08 هكتار 73 آر 25 س تقريبا

حدوده : 

شماال : أحمد الصروخ و محمد حجاجة ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : الطريق و األحباس ؛

غربا : أحمد املوعلي ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد و مستمرة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 26 اكتوبر 2020 على 

الساعة 15 بعد الزوال ؛

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77591 - 37 

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عرصة املرابط باكيو " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عرصة املرابط باكيو ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو املقرمدة ؛ 

مساحته : 09 ار 00 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة بن داود محمد ؛ 

شرقا : البهناسي علي والكرازي وورثة بن داوود محمد ؛ 

جنوبا : ورثة الزراري مسعود ، 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77592 - 37 

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي سعيد " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سيدي سعيد ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون واخلروب والتني ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو املقرمدة ؛ 

مساحته : 01 هكتار و 11 ار تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : أوالد احميدو السيتي ؛ 

شرقا : ورثة سيدي احمد املدني الفضيل ؛ 

جنوبا : الطريق املعبدة ، 

غربا : واد سيدي سعيد والغابة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية ومستمرة هادئة

 .h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77593 - 37 

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باب اللوية بني الطريق " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : باب اللوية بني الطريق ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو املقرمدة ؛ 

مساحته : 13 ار تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : كرمي محمد ؛ 

جنوبا : الطريق املعبدة ، 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية ومستمرة هادئة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة : 

 .h 11 30

مطلب رقم 77594 - 37 

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باب اللوية فوق الطريق " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : باب اللوية فوق الطريق ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون والتني ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو املقرمدة ؛ 

مساحته : 01 هـ 1 ار تقريبا. 
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حدوده  : 

شماال : الطريق املعبدة ؛ 

شرقا : ورثة الشحيمة ؛ 

جنوبا : الطريق املعبدة ، 

غربا : الباهي سيدي عبدالسالم ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية ومستمرة هادئة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة : 

 .h 12 30

مطلب رقم 77595 - 37 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني مرج " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني مرج ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون و السفرجل ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو عني مديونة ؛ 

مساحته : 24 ار تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : االحباس ؛ 

شرقا : املسياح اخلمار و احلسني بن قدور البنتيري ؛ 

جنوبا : الهيناني ادريس و بن طاهر بوشتى ، 

غربا : ااالحباس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية ومستمرة هادئة

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77596 - 37 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عرصة محمد بن عمر " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عرصة محمد بن عمر ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو عني مديونة ؛ 

مساحته : 30 ار تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ااوالد بن الطاهر منهم عبدالعزيز بن الطاهر ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : أوالد بن الطاهر منهم اخلمار بن الطاهر سي احمد بن راضية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية ومستمرة هادئة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة : 

 .h 10 30

مطلب رقم 77597 - 37 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة سيدي عبد اهلل السوسي " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي عبد اهلل السوسي؛

مشتمالته : أرض بها ضريح سيدي عبداهلل السوسي ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة ؛ 

مساحته : 01 هـ 30 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : السعيدي عائشة و الكرازي احمد ؛ 

شرقا : الطريق املعبدة ؛ 

جنوبا : السعيدي عبد اهلل بن سي احمد ، 

غربا : الزراري محمد و الكمراوي علي و الكمراوي محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة علنية ومستمرة هادئة

 .h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77598 - 37 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : بلقاسم صدراتي معروف بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باب يغراون و حيط الروف " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : باب يغراون و حيط الروف ؛

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

باب  املدعو  احملل  مديونة  عني  جماعة  تاونات  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

يغراون و حيط الروف ؛ 

مساحته : 90 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احمد صدراتي معروف ؛ 

شرقا : حلسن صدراتي معروف ؛ 

جنوبا : محمد صدراتي معروف و رحمة صدراتي معروف  وورثة محمد 

صدراتي معروف ، 
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غربا : احمد صدراتي معروف و بلقاسم صدراتي معروف ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 9 فبراير 2000 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 2 مارس 2015 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 8 يونيو 2015 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 13 اغسطس 2015 .

 .h 14 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77599 - 37 

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : فاطمة الزهراء الطريبش بنت علي .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني بومغايث " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بومغايث ؛

مشتمالته : أرض عارية بها أشجار الزيتون ؛

احملل  الزاوية  دوار  مديونة  عني  جماعة  تاونات  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

املدعو بومغايث ؛ 

مساحته : 01 ار 95 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : عبدالسالم بن علي اطريبش ؛ 

جنوبا : الساقية ، 

غربا : ورثة محمد املنصوري ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة عدلية لرسم عدلي بتاريخ 16 يناير 1980 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 25 فبراير 2019 ، 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 03 نوفمبر 2020 على الساعة

إعالن بإيداع الالئحة والتصميم التجزيئيني

ملنطقة التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية املسماة : ''اخاللفة''

الكائنة بإقليم و دائرة تاونات قيادة امتيوة لوطة جماعة اخاللفة.

ينهي احملافظ على األمالك العقارية بتاونات إلى علم العموم أنه قد 

اجلماعي  التحفيظ  ملنطقة  التجزيئيني  والتصميم  الالئحة  إيداع  مت 

من  األرقام  ذات  التحفيظ  مطالب  موضوع  '' اخاللفة''  املسماة 

64207/37 إلى 77546 - 37.  وذلك تطبيقا ملقتضيات الفصل 04 من 

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

)25  يوليو 1969( بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

بإمكان كل من يهمه األمر أن يطلع على الالئحة والتصميم املذكورين 

مجانا مبقر السلطة احمللية املذكورة أعاله أومبصلحة احملافظة العقارية 

بتاونات.

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

بن طامة يوسف     

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31794 - 39

تاريخ اإليداع : 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عمر الغنبازي بن فارس.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : بوتاريالت البرانية بلدية تارودانت.

مساحته : 04 ار 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : عبد العالي بورار؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 19770 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 04 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 04 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31795 - 39

تاريخ اإليداع : 27 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عمر الغنبازي بن فارس.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : ملك الشاد بو الواحد اكفاي بلدية تارودانت.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12888 - 39؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 1680 - 39؛

غربا : ايت وحمان الطيب؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 04 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 04 نوفمبر 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31796 - 39

تاريخ اإليداع : 28 اغسطس 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيد عبد الغاني ادريسي بن عمر بنسبة 1/3

- السيد مبارك ايت ازومار بن مسعود بنسبة 1/3

- السيد موسى العبيدي بن محمد بنسبة 1/3

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

نوعـه : ارض عارية.

عني  قيادة  اوعمر  احمد  سيدي  جماعة  امزو  الطلبة  دوار   : موقعه 

شعيب دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 08 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة راس جامع بن احلاج بوشتى؛ 

جنوبا : ورثة الراس مسعودة بنت احلاج بوشتى؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 10 اغسطس 2009.

- نسخة طبق األصل لعقد قسمة عرفية مؤرخة في 02 يوليو 2009.

- نسخة طبق األصل لنظير اراثة عدلي مؤرخ في 09 ابريل 1984.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 19 يونيو 2003.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 09 مارس 2009.

- نسخة طبق األصل لشهادة ادارية مؤرخة في 07 يوليو 2009.

تاريخ التحديد : 03 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31797 - 39

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد سماوي عبد اهلل بن عالل . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك فاطمة الزهراء «.    

نوعـه : ارض عارية.

دائرة  احلمري  موسى  سيدي  قيادة  و  جماعة  بيه  ايت  دوار   : موقعه 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 62 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21360 - 39؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21360 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 38869 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 06 ابريل 2007.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يوليو 1999.

تاريخ التحديد : 03 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31798 - 39

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

- السيد بوسالم الرافيق بن حماد بنسبة 1/2 . 

- السيدة سميرة بوبكري بنت احمد بنسبة 1/2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بحر الدوار 2 «.    

نوعـه : ارض عارية.

قيادة  الطاهر  زاوية سيدي  الفوقانيني جماعة  البعارير  دوار   : موقعه 

احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 39 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 35944 - 39؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : السهب؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2020.

تاريخ التحديد : 03 نوفمبر 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31799 - 39

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

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

أمالك الدولة بتارودانت. 

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

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار الدخيلة جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 24 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق والعواد محمد بن ابريك؛ 

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : السهب؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 22 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 05 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31800 - 39

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

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

أمالك الدولة بتارودانت. 

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

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار إكيس جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فرحي حسن؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : فرحي حسن؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 22 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 05 نوفمبر 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.
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مطلب رقم 31801 - 39
تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد ماسي احلبيب بن ادريس. 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك احلبيب «.    

نوعـه : ارض عارية.
موقعه : دوار ايت سعيد جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب 

ودائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.
مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : طريق؛ 
شرقا : طريق؛ 

جنوبا : رب امللك؛
غربا : رب امللك؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 اغسطس 2002.
- نسخة طبق األصل للعقد بيع عرفي مؤرخ في 25 اغسطس 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 اغسطس 2019.
تاريخ التحديد : 05 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31802 - 39
تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ :
- السيد محمد درباق بن بلعيد بنسبة 1/2. 

- السيد عبد العزيز درباق بن بلعيد بنسبة 1/2. 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مونبيبي «.    

نوعـه : ارض فالحية.
موقعه : مزارع تغوال دوار مخفمان جماعة و قيادة اساكي دائرة تالوين 

اقليم تارودانت.
مساحته : 12 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : بويكياو همو؛ 

شرقا : ابن يدير احلاج عبد اهلل؛ 
جنوبا : طريق؛
غربا : ادحلسن؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2020.
- نسخة طبق األصل عقد بيع عرفي مؤرخ في فاحت يوليو 1996.

تاريخ التحديد : 04 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 31803 - 39
تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوجمعة ايت لعريبي بن محمد. 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك التقدم «.    

نوعـه : ارض عارية.
موقعه : زاوية سيدي الطيب بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : الطريق؛ 

شرقا : سعيد اسكور؛ 
جنوبا : حمو زموري؛

غربا : عبد اهلل الروداني؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
- عقد شراء عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2012.

- رسم شراء ونظيره عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 1990.
- شهادة ادارية مؤرخة في 24 سبتمبر 2014.

تاريخ التحديد : 05 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 31804 - 39
تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حلسن فوزي بن احمد. 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك فوزي «.    

نوعـه : ارض عارية.
: دوار الطلبة جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب  موقعه 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.
مساحته : 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : عبد اهلل وفقير؛ 

شرقا : الطريق؛ 
جنوبا : مباركة الطريع؛

غربا : الطريق؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
- عقد بيع عرفي تابث التاريخ مؤرخ في 23 سبتمبر 2014.

- نسخة طبق األصل للعقد هبة عرفي مؤرخ في 10 مارس 2015.
- شهادة ادارية مؤرخة في 02 اكتوبر 2014.

تاريخ التحديد : 03 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 31805 - 39
تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 
- السيد الفاطمي احملجوب بن محمد بنسبة 1/3. 

- السيد الفاطمي عبد الواحد بن محمد بنسبة 1/3. 
- السيد الفاطمي احلسني بن محمد بنسبة 1/3. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك الفاطمي «.    
نوعـه : متجر سفلي.

موقعه : باب تارغونت بلدية تارودانت.
مساحته : 27 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : الطريق؛ 

شرقا : البلغيتي عبد السالم؛ 
جنوبا : البلغيتي عبد السالم؛

غربا : الرسم العقاري عدد 15785 - 39؛
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احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لعقد شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 2001.

- صورة شمسية لعقد شراء عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2009.

- صورة شمسية لنسخة لعقد شراء عدلي مؤرخ في 02 اكتوبر 2009.

- صورة شمسية لنسخة اراثة عدلية مؤرخة في 02 اكتوبر 2009.

تاريخ التحديد : 05 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » عني جديدة « 

مطلب رقم 17618 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 733 املؤرخة 16 يناير 2013.

مطلب  موضوع   " جديدة  عني  املسمى"  امللك  حتفيظ  مسطرة  ان 

برحيل  اوالد  بلدية  اجلرايع  بدوار  الكائن   39  -  17618 عدد  التحفيظ 

طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  االن  من  ستتابع  تارودانت،  إقليم 

ارتفاق  بحق  مثقل  امللك  هذا  ان  الى  اإلشارة  مع  االصلي،  التحفيظ 

يتمثل في طريق لفائدة السيد محمد ايت بوخريص .

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- حكم ابتدائي رقم 156 عدد 05/2014 الصادر بتاريخ في 11 ديسمبر 2014.

- شهادة بعدم الطعن باإلستئناف مؤرخة في 08 مارس 2019.

- محضر التحديد التكميلي املؤرخ في 18 يوليو 2019.

- التصاميم املرفقة به.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30195 - 41

تاريخ االيداع : 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن محند افرفار.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : العسة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الشرفاء1 ". 

نوعـه : أرض فالحية بها07 أشجار من الزيتون؛

احملل  أغبالواقورار،  الواثة،جماعة  قيادة  صفرو،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "دوار آيت عبد السالم".

مساحته : 77 آ 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بناصر اويشو؛

شرقا : احلرش؛

جنوبا : محمد أوحلسن علولة؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - عقد ملكية عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت ماي 2018؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 أكتوبر 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30196 - 41

تاريخ االيداع : 28 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد مجنان، النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد املقتل.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "املقتل". 

نوعـه : أرض فالحية؛

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

احملل املدعو : "املقتل".

مساحته : 31 آ 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : األحباس؛

جنوبا : احلسني الغابة؛

غربا : الشعبة ثم الرسم العقاري عدد7834 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد 1650 بتاريخ 14 يوليو 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 أكتوبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30197 - 41

تاريخ االيداع : 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد ادريس بن علي عسو مرجة.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : جنان عبود.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان عمي عسو". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

: إقليم ودائرة صفرو، قيادة الواثة، جماعة سيدي يوسف بن  موقعه 

أحمد، احملل املدعو : "دوار مزدغة اجلرف".

مساحته : 18 آ 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة علي عياض؛

شرقا : يطو يقني،ورثة محمد أوبناصر؛

جنوبا : ورثة حلسن عياض،ورثة محمد اوبناصر؛

غربا : ورثة علي عياض؛

احلقوق العينية : ممر خاص لفائدة : محمد مومو و يطو يقني يخترق 

امللك املذكور. 

اصل امللك : عقد ملكية عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2014؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 أكتوبر 2020 على 

الساعة 13 زواال.
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مطلب رقم 30198 - 41

تاريخ االيداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم بن بناصر لكسير.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان املرجة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان املرجة 1". 

نوعـه : أرض فالحية بها 27 شجرة من الزيتون؛

: إقليم ودائرة صفرو، قيادة الواثة، جماعة سيدي يوسف بن  موقعه 

احمد، احملل املدعو : "فدان املرجة".

مساحته : 15 آ 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : خديجة بكي؛

جنوبا : ورثة بكي عال بن بناصر؛

غربا : بكي عقا بن بناصر و خديجة بكي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - موجب ملكية عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2018؛

2 - عقد ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2018؛ 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2018؛

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 30199 - 41

تاريخ االيداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم بن بناصر لكسير.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان املرجة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان املرجة 2". 

نوعـه : أرض فالحية بها 07 أشجارمن الزيتون؛

بن  يوسف  الواثة،جماعة سيدي  قيادة  ودائرة صفرو،  إقليم   : موقعه 

احمد، احملل املدعو : "فدان املرجة".

مساحته : 05 آ 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : خديجة بكي؛

جنوبا : بكي عقا بن بناصر؛

غربا : ورثة بكي عال بن بناصر؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - موجب ملكية عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2018؛

2 - عقد ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2018؛ 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2018؛

 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30200 - 41
تاريخ االيداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن محمد البكايسي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد النعجة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد النعجة". 
نوعـه : أرض بها بناية من سفلي و طابقني علويني؛

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : "الرفايف".
مساحته : 92 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : احلسن الوالي؛

شرقا : احلاج أزكرار؛
جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : طريق عمومية؛
احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 1989؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 يناير 2020؛ 
 2020 نوفمبر   02 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30201 - 41
تاريخ االيداع : 03 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة جنوى بنت أحمد مكوار.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد سروال.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "مكوار". 
نوعـه : أرض فالحية؛

احملل  اقورار،  أغبالو  الواثة،جماعة  قيادة  ودائرة صفرو،  إقليم   : موقعه 
املدعو : "بالد السروال".

مساحته : 03 هـ 00 آ 97 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : طريق عمومية ثم الرسوم العقارية عدد 19784 - 41، 19783 - 41، 
19782 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 29228 - 41؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 33174 - 41؛

غربا : طريق عمومية ثم الرسوم العقارية عدد 19790 - 41 و 19791 - 41؛
احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 
1 - موجب تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في 30 ماي 2016؛

2 - نسخة طبق األصل لرسم تركة ومخارجة عدلي بتاريخ 09 يونيو 2016؛
3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2018؛
4 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 أبريل 2019؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 أبريل 2019؛
6 - تصريح عرفي ثابت التاريخ في 07 أكتوبر 2019؛

 2020 نوفمبر   03 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
على الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 
     محمد الوزاني الطيبي
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محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9409 - 43
تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020 ؛

طالبي التحفيظ : 
مورو ريكو بن الفريدو بنسبة ½ ؛

عواطف سعيد بنت املصطفى بنسبة ½؛ 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ريكو عواطف"

نوعه : منزل مهدم؛ 
موقعه :  مراكش املدينة، باب دكالة، عرصة ايهيري، درب الدردوبة رقم 44؛ 

مساحته : 01 آر 56 سنتيار تقريبا  ؛
حدوده : 

شماال : منزل اجلزار؛
شرقا : منزل احلاجة امينة ومنزل بالقاضي؛

جنوبا : منزل اخللقي ؛
غربا : درب الدردوبة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛
أصل امللك: 

االمالك  كناش   484 صحيفة   413 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 
عدد 294 بتاريخ 08 يونيو 2020 توثيق مراكش ؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 12 صحيفة 12 كناش االمالك عدد 
303 بتاريخ 02 مارس 2020 توثيق مراكش ؛

شهادة ادارية رقم 24/ م ب د/ م ش بتاريخ 20 فبراير 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 نوفمبر 2020 على الساعة 09:00.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

               جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157771  -  44
تاريخ اإليداع : 02  سبتمبر  2020 . 

طالب التحفيظ :
  - مساعد أحمد بن عبد الكامل بنسبة 2/16.
  - مساعد مبارك بن عبد الكامل بنسبة 2/16.

  - مساعد مسعود بن عبد الكامل بنسبة 2/16.
  - مساعد امحمد بن عبد الكامل بنسبة 2/16.
  - مساعد صالح بن عبد الكامل بنسبة 2/16.

  - عرعار خديجة بنت مبارك بنسبة 2/16.
  - مساعد فاطنة بنت عبد الكامل بنسبة 1/16.

  - مساعد السعدية بنت عبد الكامل بنسبة 1/16.
  - مساعد عائشة بنت عبد الكامل بنسبة 1/16.
  - مساعد مباركة بنت عبد الكامل بنسبة 1/16.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار أوالد عبدالكامل".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "دار أوالد عبدالكامل".

 نوعه : أرض فالحية بها سكنى ومطفية ومطمورتني وأشجار الزيتون.
موقعه : دوار الهاروش  جماعة  احلكاكشة  قيادة اوالد عمران إقليم 

ودائرة سيدي بنور .
مساحته : 11 ار 56 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون :
شماال : طريق؛ 

شرقا : طريق؛
جنوبا : ورثة عبدالسالم بن الفاطمي وأحمد بن مبارك؛

غربا : محمد بن ابراهيم.
احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :
- رسم  ملكية  عدلي مؤرخ في 16 أغسطس 2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 01 أغسطس 2019. 
تاريخ التحديد املؤقت : 02 نوفمبر 2020 على الساعة  09 و30 دقيقة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور بالنيابة.

                           مبارك انوفر.

 

محافظة عني الشق - الدار البيضاء

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى *ارض مكاوي* 
مطلب رقم 1008 - 47 

مبقتضى مطلب مؤرخ في 10 أغسطس 2020، فان مسطرة حتفيظ 
اوالد  دوار  الشق  عني  بالبيضاء  الكائن  مكاوي*.  املسمى*ارض  امللك 
بن محمد  احمد مكاوي   : إسم  في  اآلن فصاعدا  من  تتابع  القاضي 
بصفته طالب التحفيظ الوحيد  مبساحة 34 ار 82 س وذلك تصحيحا 

حلدود امللك كالتالي :
شماال : مطلب حتفيظ رقم 6774 د،

شرقا : طريق عمومية 
جنوبا : رسم عقاري رقم 16396 - 63،

غربا  :  مطلب حتفيظ رقم 886 - 63، مطلب رقم  673 - 47،
وذلك بناءا على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :

ملحق إصالحي مضمن بعدد 34 كناش 457 املؤرخ في 08 ذي القعدة 
1441 املوافق 30 يونيو 2020 .

احملافظ على األمالك العقارية بالبيضاء عني الشق.
                             محمد اخللطي.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18809 - 53
تاريخ اإليداع : 24 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(رشيد سحام بن محمد . 
االسم الذي كان يعرف به امللك : اخليم . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مزرعة النور .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بن حمدون دوار حمرودة .

مساحتها : 02 هك 22 آر 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احمد ملعلم ؛

شرقا : ممر عرضه مترين ؛

 5 و ممر عرضه  ورثة احمد مطيع  و  ولد ملعلم بوشعيب  ورثة   : جنوبا 

امتار (عبد اجمليد ولد ملعلم ) ؛

غربا : ممر عرضه مترين ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 159 صحيفة 108 

كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 03 أغسطس 2020.

 - نسخة طبق االصل لشهادة ادارية عدد 33 مؤرخة في 24 يوليو 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  27 أكتوبر 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 18810 - 53

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(امحمد لبدرقاوي بن موالي حلسن . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : مرس بالبهلول . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض لبدرقاوي .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العالليش .

مساحتها : 01 هك 05 آر 57 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : هشام ايت الصالح ؛

شرقا : ورثة العربي بن عبد القادر ؛

جنوبا : احمد بن الوادي ؛

غربا : الطريق رقم 3613 عرضها 30 متر ؛

احلقوق العينية والتحمالت : واد

أصل امللك:

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 480 صحيفة 348 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 01 يناير 2019.

 - رسم قسمة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 656 صحيفة 469 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 20 مارس 2019.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 71 صحيفة 83 

كناش التركات عدد 45 بتاريخ 13 فبراير 2007.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق سطات بعدد 180 صحيفة 232 

كناش 3 عدد 35 بتاريخ 17 يوليو 2007.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 114 صحيفة 

110 كناش التركات عدد 1 بتاريخ 02 يونيو 2013.

 - نظير لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق سطات بعدد 155 كناش 3 

عدد 16 بتاريخ 08 يناير 2000.

 - صورة شمسية لنظير رسم شراء بني ورثة عدلي مضمن بتوثيق 

 02 بتاريخ   120 عدد  االمالك  كناش   61 صحيفة   62 بعدد  برشيد 

أغسطس 2014.

 78  - نسخة لرسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 

صحيفة 61 كناش عدد 226 بتاريخ 16 يناير 2013.

 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 13 ديسمبر 1988.

3402 صحيفة   - رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

107 كناش االمالك عدد 86 بتاريخ 18 فبراير 1988.

 - شهادة ادارية عدد 11 مؤرخة في 06 مارس 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  26 أكتوبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18811 - 53

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(هشام ايت الصاليح بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : مرس بالبهلول . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض ايت الصاليح .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العالليش .

مساحتها : 01 هك 05 آر 57 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 26175 س ؛

شرقا : ورثة العربي بن عبد القادر ؛

جنوبا : امحمد لبدرقاوي و ورثة العربي بن عبد القادر؛

غربا : الطريق رقم 3613 عرضها 30 متر ؛

احلقوق العينية والتحمالت : واد

أصل امللك:

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 481 صحيفة 349 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 01 يناير 2019.

 - رسم قسمة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 656 صحيفة 469 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 20 مارس 2019.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 71 صحيفة 83 

كناش التركات عدد 45 بتاريخ 13 فبراير 2007.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق سطات بعدد 180 صحيفة 232 

كناش 3 عدد 35 بتاريخ 17 يوليو 2007.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 114 صحيفة 

110 كناش التركات عدد 1 بتاريخ 02 يونيو 2013.

 - نظير لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق سطات بعدد 155 كناش 3 

عدد 16 بتاريخ 08 يناير 2000.

 - صورة شمسية لنظير رسم شراء بني ورثة عدلي مضمن بتوثيق 

 02 بتاريخ   120 عدد  االمالك  كناش   61 صحيفة   62 بعدد  برشيد 

أغسطس 2014.
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 78  - نسخة لرسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 

صحيفة 61 كناش عدد 226 بتاريخ 16 يناير 2013.

 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 13 ديسمبر 1988.

3402 صحيفة   - رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

107 كناش االمالك عدد 86 بتاريخ 18 فبراير 1988.

 - شهادة ادارية عدد 11 مؤرخة في 06 مارس 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  26 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 18812 - 53

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(اعراف املصطفى بن عمر . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض البحاير 1 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض البحاير 1.

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطىء دوار الهواورة .

مساحتها : 2 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : سليمان العوامي و هند املشبوح ؛

شرقا : علي حصان ؛

جنوبا : التوتاوي مصطفى ؛

غربا : ممر ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 402 صحيفة 283 

كناش األمالك عدد 91 بتاريخ 04 ديسمبر 2008.

 78 صحيفة   91 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 18 يونيو 2018.

 - شهادة ادارية عدد 73 مؤرخة في 14 ماي 2018.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  26 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية عشرة صباحا .

مطلب رقم 18813 - 53

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(يونس الشادل بن عبد الكرمي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض السديرة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض السديرة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد السيد .

مساحتها : 2 هك 85 آر 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اوالد محمد بن بوعزة و قدور بوحاجب و مطلب رقم 17728/س 

و شكوك عبد الكرمي و الرسم العقاري 22089/س ؛

شرقا : ولد حلسن ؛

جنوبا : الرسم العقاري 28830/س ؛

غربا : املديوني ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 36 45 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 23 يوليو 2020.

 - محرر ثابت التاريخ مضمنه بيع كلي مصحح االمضاء بتاريخ 27 

يوليو 2020. 

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 21 مؤرخة في 22 يونيو 2020.

 12 بتاريخ  االمضاء  وكالة مصححة  التاريخ مضمنه  ثابت  - محرر   

مارس 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 26 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية زواال .

  

مطلب رقم 18814 - 53

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( ادريس الباهي بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد حمو بن حلسن . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد حمو بن حلسن .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد عبو .

مساحتها : 2 هك 71 آر 51 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر من 5 امتار و الرسم العقاري  18175 س (ق2 )؛

شرقا : ممر من 5 امتار و الرسم العقاري  18175 س (ق2 )؛

جنوبا : مطلب 12086 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري  4342/س و مشعل عبد احلق ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 381 صحيفة 302 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 10 يناير 2020.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 403 صحيفة 321 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 20 يناير 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 33 مؤرخة في 31 ديسمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  26 أكتوبر 2020 على الساعة الثالثة و النصف زواال .

مطلب رقم 18815 - 53

تاريخ اإليداع  : 27 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ  : السيد )ة(ادريسي عايدي بشرى بنت احمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ضاية حمو 1 . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضاية حمو 1 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار الكروشيني .

مساحتها : 01 هك 03 آر 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : التهامي محفوظي و ممر من 3 امتار ؛

شرقا : ورثة محمد بن احملفوظ و ورثة عبد السالم بن احملفوظ ؛

جنوبا : البركاني ؛

غربا : عبد االله فنون و محفوظي امينة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 386 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   -  

صحيفة 349 كناش األمالك عدد 72 بتاريخ 27 مارس 2006.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 419 صحيفة 386 

كناش األمالك عدد 74 بتاريخ 31 أغسطس 2006.

 - نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 235 صحيفة 

269 كناش التركات عدد 17 بتاريخ 22 مارس 2001.

 - تصريح بالضياع مؤرخ في 06 فبراير 2020.

 - إشهاد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 03 يونيو 2016.

 - نسخة مطابقة لالصل لرسم وكالة مفوضة عدلي مضمن بتوثيق 

 30 بتاريخ   31 عدد  اخملتلفة  كناش   296 صحيفة   350 بعدد  برشيد 

أغسطس 2006.

 - صورة شمسية حلكم ابتدائي رقم 318 مؤرخ في 13 أبريل 2016.

 - قرار استئنافي رقم 497/2017 مؤرخ في 19 أكتوبر 2017.

 - نسخة طبق االصل لشهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 20 

مارس 2018.

 - نسخة طبق االصل حملضر تنفيدي بفرز نصيب مؤرخ في 30 سبتمبر 2019.

 - تقرير اخلبرة مؤرخ في 02 أكتوبر 2019.

 - مشروع القسمة .

 - شهادة ادارية عدد 09/2020 مؤرخة في 26 فبراير 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد :  27 أكتوبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18816 - 53

تاريخ اإليداع  : 27 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ  : السيد )ة(عبد الرحمان دحو بن احمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الطويلعات . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الطويلعات .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اكريكيح .

مساحتها : 16 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عائشة زهير و زهرة خالفة و ممر من 3 امتار في طور االجناز ؛

شرقا : الرسم العقاري  74725/س ؛

جنوبا :  الرسم العقاري 90999 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري 85299 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 219 صحيفة 151 

كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 19 أغسطس 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 81 مؤرخة في 06 أغسطس 2020.

 01 بتاريخ  االمضاء  مصححة  عرفية  لوكالة  شمسية  صورة   -  

أغسطس 2017.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 27 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية عشرة و النصف زواال .

مطلب رقم 18817 - 53

تاريخ اإليداع : 27 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(بوشعيب عليجة بن احلاج محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الطويلعات . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الطويلعات .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اكريكيح .

مساحتها : 28 آر 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 98691 - 53 ؛

شرقا : ممر من 3 امتار في طور االجناز ؛

جنوبا : عائشة زهير و زهرة خالفة ؛

غربا : الرسم العقاري 85299 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 218 صحيفة 150 

كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 19 أغسطس 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 82 مؤرخة في 06 أغسطس 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 27 أكتوبر 2020 على الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 18818 - 53

تاريخ اإليداع : 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(سعيد بادي بن اجلياللي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلطة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلطة .

نوعه : أرض فالحية .
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موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بن حمدون دوار اوالد عزوز .

مساحتها : 53 آر 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة املعطي بن احمد ؛

شرقا : مياني بن هاشمي ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : مياني هاشمي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - رسم تعريف عقد ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 438 

صحيفة 374 كناش اخملتلفة عدد 9/96 بتاريخ 09 مارس 1998.

93 صحيفة  بعدد  الدارالبيضاء  بتوثيق  عدلي مضمن  اراثة  رسم   -  

104 كناش عدد 26 بتاريخ 15 أكتوبر 2005.

 - نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 35 مؤرخة في 10 أكتوبر 2005.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 13 مؤرخة في 23 أبريل 1992.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 18819 - 53

تاريخ اإليداع : 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(سعيد بادي بن اجلياللي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الفايضة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الفايضة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بن حمدون دوار اوالد عزوز .

مساحتها : 02 هك 51 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اليماني بن هاني ؛

شرقا : اوالد محمد بن بوعزة ؛

جنوبا : بوشعيب بن لكروني ؛

غربا : ورثة املعطي بن محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - رسم تعريف عقد ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 438 

صحيفة 374 كناش اخملتلفة عدد 9/96 بتاريخ 09 مارس 1998.

93 صحيفة  بعدد  الدارالبيضاء  بتوثيق  عدلي مضمن  اراثة  رسم   -  

104 كناش عدد 26 بتاريخ 15 أكتوبر 2005.

 - نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 35 مؤرخة في 10 أكتوبر 2005.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 13 مؤرخة في 23 أبريل 1992.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة احلادية عشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18820 - 53

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(احمد بنعيسى بن عبد اهلل . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرمل . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرمل .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار الشراكي .

مساحتها : 43 آر 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مسلك من 5 امتار و من ورائه مطلب رقم 15753 - 53 ؛

شرقا : مطلب رقم  6355 - 53 ؛

جنوبا : مطلب رقم  1334 - 15 ؛

غربا : مطلب رقم  15753 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 349 صحيفة 288 

كناش االمالك عدد 149 بتاريخ 24 يوليو 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 47 مؤرخة في 10 يونيو 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18821 - 53

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(محمد صبري بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارمل بورية قطعة 1 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارمل بورية قطعة1 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار اوالد علي .

مساحتها : 02 هك 09 آر 55 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 23480/س و ورثة احلاج بوشعيب ؛

شرقا : ممر من 5 امتار ؛

جنوبا : مطلب رقم  16971 - 53 ؛

و   53  -  16969 رقم   و مطلب  قاسم  بن  بوشعيب  احلاج  ورثة   : غربا 

مطلب رقم  16997 - 53 و الرسم العقاري 23480/س ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 90 84 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش االمالك عدد 156 بتاريخ 04 فبراير 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 138 مؤرخة في 19 نوفمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة الواحدة و النصف زواال .
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مطلب رقم 18822 - 53

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(محمد صبري بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : نسنيسة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : نسنيسة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار اوالد علي .

مساحتها : 02 هك 68 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : صبري محمد ، عبد الرحيم ، عبد اجمليد ، سعيدة ، فاطمة ، 

سعدية ، عاصمي ؛

شرقا : صبري مصطفى ؛

جنوبا : الرسم العقاري 28113/س و طريق عرضها 10 امتار ؛

غربا : الرسم العقاري 28113/س ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 90 84 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش االمالك عدد 156 بتاريخ 04 فبراير 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 137 مؤرخة في 19 نوفمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة الثالثة زواال .

مطلب رقم 18823 - 53

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة(محمد صبري بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارمل بورية قطعة 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارمل بورية قطعة 2 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار اوالد علي .

مساحتها : 01 هك  55 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 23480/س ؛

شرقا : الرسم العقاري 23480/س ؛

جنوبا : الرسم العقاري 23480/س ؛

غربا : ممر من 5 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 90 84 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش االمالك عدد 156 بتاريخ 04 فبراير 2020.

515 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  - رسم   

301 كناش اخملتلفة عدد 69 بتاريخ 04 مارس 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 138 مؤرخة في 19 نوفمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة الثانية زواال .

مطلب رقم 18824 - 53

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

فتيحة الروشي بنت الزموري بنسبة 1/7

زروالة الروشي بنت الزموري بنسبة 1/7

نعيمة الروشي بنت الزموري بنسبة 1/7

جنات الروشي بنت الزموري بنسبة 1/7

زبيدة الروشي بنت الزموري بنسبة 1/7

السعدية الروشي بنت الزموري بنسبة 1/7

ليلى الروشي بنت الزموري بنسبة 1/7

االسم الذي كان يعرف به امللك : احبل سيدي مسعود . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احبل سيدي مسعود .

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة برشيد امللحقة االدارية الرابعة .

مساحتها : 87 آر 39 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 1262/ت ؛

شرقا : ورثة ولد مليكة ؛

جنوبا : مطلب رقم  6339 - 15 ؛

غربا : طريق عرضها 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 93 74 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش االمالك عدد 139 بتاريخ 16 يونيو 2017.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 351 مؤرخة في 26 أبريل 2017.

 - صورة شمسية الشهاد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 سبتمبر 2015.

 - صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 06 

أبريل 2016.

 - صورة شمسية لوكالة عرفية مصححة االمضاء 15 مارس 2016.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 03 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض احلطة "

 مطلب رقم 9711 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة

 الرسمية  عدد 456 بتاريخ 26 سبتمبر 2007  

مسطرة  فان  2020؛  يوليو   22 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،  53 -  9711 املطلب  " موضوع  احلطة  ارض   " املسمى  امللك  حتفيظ 

تتابع من اآلن فصاعدا بالنسب التالية : 
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 - مينة ابريشة بنت التهامي بنسبة 3905/4905

 - فاطنة االدريسي بنت ادريس بنسبة 1000/4905

وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

 - رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 41 صحيفة 22 

كناش األمالك عدد 76 بتاريخ 13 يوليو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى  " حبل الترس "

 مطلب رقم 22035 س الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة

الرسمية عدد 1548 بتاريخ 26 يونيو 1942 وكذا خالصته

 االصالحية املنشورة باجلريدة الرسمية عدد 1622 

بتاريخ 26 يناير 1943 وكذا االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة

 الرسمية عدد 1915 بتاريخ 08 يوليو 1949 وكذا االعالن عن 

خالصته االصالحية مرفوقة باعالن جديد عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 2457 املؤرخة في 27 نوفمبر 1959  

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 24 أغسطس 2020؛ فان مسطرة 

 ، س   22035 املطلب  موضوع   " الترس  حبل   " املسمى  امللك  حتفيظ 

تتابع من اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

 - حتت تسمية " الطريق السيار برشيد بني مالل " لقطعة ارضية 

مساحتها 04 هك 79 ار 35 س تقريبا في اسم الدولة املغربية امللك العام ؛

 - حتت التسمية القدمية ملا تبقى من امللك لقطعة ارضية مساحتها 

8 هك 12 ار 75 س تقريبا في اسم طالب التحفيظ االصليني السادة : 

 - احمد بن صالح بنسبة 7/32

 - طامو بنت محمد السماحي بنسبة 4/32

 - املكي بن احمد بنسبة 7/32

 - محمد بن احمد بنسبة 7/32

 - العربي بن احمد بنسبة 7/32

وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

 - حكم صادر عن احملكمة االدارية بالدار البيضاء عدد 3319 بتاريخ 22 

نوفمبر 2012 ملف عدد 11 ديسمبر 1752 .

 - حكم صادر عن احملكمة االدارية بالدار البيضاء عدد 3384 بتاريخ 29 

نوفمبر 2012 ملف عدد 11 ديسمبر 1751 .

 - شهادتي االدراج بسجل ممتلكات امللك العام للدولة .

     احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                     فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد
          

مطلب رقم 18278 - 54           

 تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حسن ابن عبو بن بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  املشتى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املشتى".

نوعـه : أرض بها بناية ذات سفلي. 

موقعه :  إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي أوالد بن عبو.

مساحته : 01 آ 28 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ابن عبو رشيدة؛

 شرقا : املمر العمومي؛

 جنوبا : الطريق؛ 

 غربا : الرسم العقاري رقم 4823 - 54.

 احلقوق العينية : الشيء .                      

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مؤرخة في 10 يونيو 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 2011؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 13 سبتمبر 2019؛

3 - شهادة إدارية طبق األصل مؤرخة في 20 مارس 2020.

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االربعاء 28 أكتوبر 

2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

       احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 

                    يوسف بوكنيفي.

 

محافظة أزيالل
 

مطلب رقم 33742 - 55 

تاريخ اإليداع : 19أغسطس 2020

طالب التحفيظ : امزان اكرام بن حلسن بنسبة 1 / 1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املسيرة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إحسان" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة

 مساحته : 75 س تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : ايرتى عائشة 

غربا : ايرتى عائشة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 
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رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 31يوليو 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 18أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20أكتوبر 2020 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 33743 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : بورضوان خليل بن املكي بنسبة1/1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكانت ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "خليل". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو مزارع ايت سري

 مساحته : 29 آ 49 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق و ساقية 

شرقا : السعودي صالح و ميمون السعودي 

جنوبا : عبد اهلل بن سعيد 

غربا : عبد السالم بوعظة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24 يناير 1997 

نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 ديسمبر 2013 

نسخة رسم عدلي موضوعه إصالح بتاريخ 10 أغسطس 2015 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29مارس 2018 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21 يناير 2020 

نسخة رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 20 يوليو 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 13أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22أكتوبر 2020 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 33744 - 55 

تاريخ اإليداع : 24أغسطس 2020

طالب التحفيظ : نيلو حفيظ بن أحمد بنسبة 1 / 1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغدة نتورارت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حفيظ". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي بوسيف

 مساحته : 3 آ 82 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : طريق 

غربا : وعراب ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 16أكتوبر 2008 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18فبراير 2014 

شهادة إدارية بتاريخ 29يوليو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22أكتوبر 2020 على الساعة 13 

بعد الزوال

مطلب رقم 33745 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : صادق العيد بن عاشور بنسبة 1/1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اسيل نتوت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسيل نتوت". 

مشتمالته : أرض فالحية بها بناية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو دوار اوزود

 مساحته : 10 آ 54 س تقريبا

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : صادق عاشور 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 26مارس 2015 

شهادة إدارية بتاريخ 19أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23أكتوبر 2020 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33746 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : كالوي علي بن حلسن بنسبة 1 / 1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلي االداري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار كالوي علي". 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو احلي االداري

 مساحته : 1 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : طريق 

جنوبا : أموش محمد 

غربا : الفقيه سي محمد 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 ماي 1990 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21 نوفمبر 2005 

شهادة إدارية بتاريخ 24أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23أكتوبر 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33747 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : بوالظهر احمد بن احمد بنسبة 1/1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اليباي1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اليباي1". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت ماجضن احملل املدعو مزارع دوار وريد

 مساحته : 1 هـ 52 آ 2 س تقريبا

حدوده : شماال : ابالل محمد 

شرقا : بوالظهر عمر و بوزمام احماد و شعبة 

جنوبا : ازروال حلسن و جمراني محماد 

غربا : جمراني محماد و محماد بويلينت 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 15يوليو 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 24 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23أكتوبر 2020 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 33748 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : بوالظهر احمد بن احمد بنسبة 1/1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اليباي2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اليباي2". 

مشتمالته : أرض فالحية بورية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت ماجضن احملل املدعو مزارع دوار وريد

 مساحته : 89 آ 15 س تقريبا

حدوده : 

شماال : بوزمام احماد 

شرقا : بوالظهر ابراهيم 

جنوبا : بوزمام احماد 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 15يوليو 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 24 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23أكتوبر 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33749 - 55 

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : بوالظهر احمد بن احمد بنسبة 1/1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "موفروكس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "موفروكس"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت ماجضن احملل املدعو مزارع دوار وريد

 مساحته : 1 هـ 63 آ 20 س تقريبا

حدوده : شماال : بوزمامة احمد 

شرقا : ورثة بوزمام محمد 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : بوزمامة احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 15يوليو 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 24 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23أكتوبر 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33750 - 55 

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : اشاوي سعيد بن محمد بنسبة 1 / 1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغدة انشبيت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سمير". 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي وادي الذهب

 مساحته : 1 آ 20 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ايت دحمان عبد اهلل 

شرقا : فجان حدو 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 
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رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14يونيو 1980 

شهادة إدارية بتاريخ 5 مارس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أكتوبر 2020 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 33751 - 55 

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : افراو دريس بن حلسن بنسبة 1 / 1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حي اغرويز".

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

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي اغرويز

 مساحته : 95 س تقريبا

حدوده : شماال : اوراغ عزيز 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : عبد اهلل بن عقا 

غربا : فشتالي ابراهيم و عزيزي حسن و الرسم العقاري رقم 16147 - 55 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16ماي 2008 

نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 أكتوبر 2011 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 ماي 2013 

شهادة إدارية بتاريخ 7 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أكتوبر 2020 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 33752 - 55 

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : زيان محمد بن محمد بنسبة 1 - 1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة بايت درى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالل زكرياء صفوان". 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو ايت درى

 مساحته : 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ايت احلسني عائشة 

جنوبا : منديان علي

غربا : محماد ايت احلاج 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة شمسية لشهادة إدارية بتاريخ 6 يونيو 2008 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31يوليو 2008 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أكتوبر 2020 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 33753 - 55

تاريخ اإليداع : 27 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : مامون بوعزة بن العربي بنسبة 1/1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "متغوت التراب لكحل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "متغوت التراب لكحل". 

مشتمالته : أرض فالحية بورية بها أشجارالزيتون 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت اعتاب احملل املدعو دوار بوفكران

 مساحته : 30 آ 4 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة حلسن بن العربي 

شرقا : خندفو 

جنوبا : ملك ايت حمي 

غربا : ورثة حلسن بن العربي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 4 ماي 2016 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أكتوبر 2020 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 33754 - 55 

تاريخ اإليداع : 28 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : بو الراس محمد بن احلسني بنسبة 1/1

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بو الراس".

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي اغير

 مساحته : 84 س تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : بو الراس عثمان 

جنوبا : احلليحى محمد و اجعموض عائشة 

غربا : زهير باحلبيب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

 رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 3 ابريل 2017 

شهادة إدارية بتاريخ 27 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أكتوبر 2020 على الساعة 14 

بعد الزوال
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مطلب رقم 33755 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : البركات عادل بن ابراهيم بنسبة 1/1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكرد نومازاي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركات". 

مشتمالته : أرض فالحية بورية 

موقعه : إقليم ازيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دوار ايت علي امحند

 مساحته : 1 هـ 21 آ 26 س تقريبا

حدوده : شماال : ورثة ايت اشمراح 

شرقا : عبد الرحمان علوي 

جنوبا : طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 9 يناير 2020 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14فبراير 2020 

شهادة إدارية بتاريخ 6 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 33756 - 55 

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : بصير زين الدين بن حلبيب بنسبة 1/1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية ابوالعراب".

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

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عياط احملل املدعو مزارع ايت يحى

 مساحته : 2 آ 74 س تقريبا

حدوده : 

شماال : اسماعيل بصير 

شرقا : طريق 

جنوبا : اسماعيل بصير 

غربا : أبو العراب احلسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 18 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33757 - 55 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ايت تباغوست حفيظة بنت يخلف بنسبة 1 / 1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكرض نواها".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض رتاج". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ايت امزيل

 مساحته : 82 س تقريبا

حدوده : 

شماال : التوامي بناصر 

شرقا : التوامي موالي جالل 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك :

 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 13 نوفمبر 2018

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 14 

بعد الزوال

مطلب رقم 33758 - 55 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : سرحان محمد بن اشو بنسبة 1 / 1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغير نلمودن".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سرحان". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية

 مساحته : 80 س تقريبا

حدوده :

 شماال : التوامي يحي 

شرقا : التوامي يحي 

جنوبا : التوامي يحي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 16يوليو 2007 

شهادة إدارية بتاريخ 14 نوفمبر 2012 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 يناير 2013 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 14 

و45 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33759 - 55 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : الزاهري حسن بن علي بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تفروت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"الزاهري 3"

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ازالفن



4003 عدد 1132 - 20 محرم 1442 )09 سبتمبر 2020(

 مساحته : 1 آ 83 س تقريبا

حدوده : 

شماال : وغاض محمد 

شرقا : عبد الرحمان واولى 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : ورثة زكي حلسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

فاحت  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة 

ديسمبر 2016 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 20 نوفمبر 2017 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 مارس 2018 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 15 

بعد الزوال

مطلب رقم 33760 - 55 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ايت بري فاطمة بنت سعيد بنسبة 1/1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أفوينو نوعلي ابراهيم )واركايزن(".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أفوينو نوعلي ابراهيم )واركايزن(". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاكلفت احملل املدعو ايت خوي

 مساحته : 16 هـ 29 آ 25 س تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة 

شرقا : باسو احماد اجاحني و جاحني سعيد و ايت حتركيت 

جنوبا : اكني سعيد 

غربا : باسو احماد حاجني و علي اوحمان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 10 يوليو 2006 

 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24أكتوبر 2017 

شهادة إدارية بتاريخ 12 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 نوفمبر 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33761 - 55 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ايت بري فاطمة بنت سعيد بنسبة1/1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اعلي ابراهيم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "علي ابراهيم". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاكلفت احملل املدعو ايت خوي

 مساحته : 2 هـ 73 آ 13 س تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد اسعيد 

شرقا : زينبة بنت موحا 

جنوبا : زينبة بنت موحا و سعيد امحا 

غربا : باسو انبارش و ابيحى محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت يناير 1989 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 4 يوليو 2002 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 أغسطس 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 12 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 نوفمبر 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33762 - 55 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ايت بري فاطمة بنت سعيد بنسبة 1/1

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "افاينو نوعلي ابراهيم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افاينو نوعلي ابراهيم". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاكلفت احملل املدعو دوار كايزي

 مساحته : 7 هـ 72 آ 85 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة شموش علي احميد 

شرقا : ورثة موحى اوحمان بن باسو 

جنوبا : سعيد اكني 

غربا : سعيد اجفى و امزيان باسو و ايت موجان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28 نوفمبر 2007 

نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16 نوفمبر 2016 

شهادة إدارية بتاريخ 12 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 نوفمبر 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33763 - 55 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ايت بري فاطمة بنت سعيد بنسبة1/1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املوتن".

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

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاكلفت احملل املدعو مزارع ايت خوي

 مساحته : 91 آ 31 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ايت بري فاطمة 

شرقا : ايت بري فاطمة 

جنوبا : عدو حدو و ايت حمو اعلي 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 31ديسمبر 2008 

نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16 نوفمبر 2016 

شهادة إدارية بتاريخ 12 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 نوفمبر 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33764 - 55 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ايت بري فاطمة بنت سعيد بنسبة1/1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغرم نعوارين".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اغرم نعوارين". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاكلفت احملل املدعو تغرمني نيعوعاي

 مساحته : 1 هـ 38 آ 78 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عزيزي موح و بوهالل العيد 

شرقا : واد العبيد 

جنوبا : أميني خال و شعبة 

غربا : عزيزي موح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 25 يناير 2016 

 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29ماي 2018 

شهادة إدارية بتاريخ 12 أغسطس 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 نوفمبر 2020 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 33765 - 55 

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : حترويشت احلسان بن احمد بنسبة1/1 

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "امقدار".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امقدار". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار اعطارن

 مساحته : 4 آ 97 س تقريبا

حدوده : 

شماال : نورى صالح 

شرقا : مسلك عمومي و ساقية 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : مسلك عمومي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 23ماي 2016 

شهادة إدارية بتاريخ 25يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 13 

بعد الزوال

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                          عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22912 - 56

تاريخ اإليداع : 28 أغسطس 2020

طالب التحفيظ :

 1 - جميعة ابو الرغوة بنت الناجم بنسبة 1/2    

2 - مالكة ابو الرغوة بنت الناجم بنسبة 1/2         

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ابو الرغوة 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ابو الرغوة 2

 8 به  أول  و طابق  4 كرجات  به  أرضي  بناية مكونة من طابق   : نوعه 

حجرات و مطبخ وتالثة مراحيض و سطح عار على علو 3 أمتار

 موقعه : احملل املدعو شارع احلسن الثاني حي وادنون ، مدينة كلميم

مساحته : 02 آر 80 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : شارح احلسن الثاني

شرقا : الرسم العقاري عدد 49/54 ؛

جنوبا : ورثة النويب البشير و التنفاوي البشير ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 8580 - 56 ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 03 أغسطس 1964 مضمن بعدد 971 

صحيفة 337 كناش 1 عدد 13 بتاريخ 09  سبتمبر 1964 
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2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 ابريل 2011 حتت عدد 98 صحيفة 

110 سجل األمالك رقم 49 بتاريخ 19 ماي 2011

2020 على  أكتوبر   28  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 22913 - 56

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : مصطفى عبد الدائم بن دايد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حوش عبد الدائم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حوش عبد الدائم

نوعه : أرض محاطة بسور بها بئر و بناية و بناية مهدمة و خزان قدمي للماء

موقعه : احملل املدعو اجلماعة احلضرية آسا إقليم أسا الزاك 

مساحته : 09 آر 77 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : صكام علي ولد حمادي

شرقا : األسيوي يحضيه؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 14 يوليوز 2020 مضمن بعدد 167 

سجل األمالك عدد 74 بتاريخ 05 أغسطس 2020 

2 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 12 أغسطس 2020 

3 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 08 يوليو 2020 حتت 

عدد 290/2020

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00

مطلب رقم 22914 - 56

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : ابراهيم بحايك بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ابراهيم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ابراهيم

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق أول 

موقعه : احملل املدعو حي تيرت السفلى ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بن ادريس محمد 

شرقا : حلسن جياللي؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : بعالي عمر ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 398 عدد  حتت   2019 أغسطس   15 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  1

سجل األمالك رقم 71 بتاريخ 23 سبتمبر 2019 

مسجل   1993 فبراير   17 في  مؤرخة  عدلية  نصيب  بيع  نسخة   -  2

أصله بعدد 6661 سجل اإليداع رقم 06 

 3 - نسخة بيع عدلي مؤرخة في 17 أغسطس 1991 مسجل أصلها 

بعدد 9749 سجل اإليداع رقم 05 

 4 -وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 10 أغسطس 2020.

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 22915 - 56

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : محمود بهيدا بن الوالي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بهيدا 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بهيدا 1

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 15 هكتار 59 آر 33 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك أكنو أحمد

شرقا : ملك خربات ؛

جنوبا : محمود بهيدا ؛

غربا : الطريق املعبدة بني كلميم و إفني ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 15 أغسطس 2016 مضمن بعدد 516 

صحيفة 463 سجل األمالك رقم 64 بتاريخ 31 أغسطس 2016 

 25 2016 مضمن بعدد  03  سبتمبر  2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 

صحيفة 25 سجل األمالك رقم 65 بتاريخ 22 سبتمبر 2016 

 514 2017 مضمن بعدد  02 فبراير  - رسم شراء عدلي مؤرخ في   3 

صحيفة 455 سجل األمالك رقم 45 بتاريخ 20 فبراير2017 

ابريل   16 األصل من عقد قسمة عدلية مؤرخة في   4 -صورة طبق 

2013 مضمن بعدد 319 صحيفة 293 سجل األمالك عدد 55 بتاريخ 

13 ماي 2013 

17 أكتوبر  5 - صورة طبق األصل من رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 

1993 مسجل بكناش األمالك رقم 1 حتت عدد 33 بتاريخ 30 مارس 1994

6 -شهادة إدارية مؤرخة في 26 أغسطس 2016 حتت عدد 85/ق.ت .

7 - شهادة إدارية مؤرخة في 04 يوليو 2016 حتت عدد 71/2016/ق.ت 

8 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2016 حتت عدد 144/16/ق.ت.

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 14 : 00
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مطلب رقم 22916 - 56

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : محمود بهيدا بن الوالي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بهيدا 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بهيدا 2

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : احملل املدعو جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 04 هكتار 28 آر 83 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد بهيدا

شرقا : ورثة خربات ؛

جنوبا : تسمع عبد اجمليد ؛

غربا : الطريق املعبدة بني كلميم و سيدي إفني ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 321 بعدد  مضمن   2016 يونيو   22 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  1

صحيفة 263 سجل األمالك رقم 64 بتاريخ 12 يوليو 2016 

17 أكتوبر  2 - صورة طبق األصل من رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 

1993 مسجل بكناش األمالك رقم 1 عدد 33 بتاريخ 30 مارس 1994 

16 ابريل   3 - صورة طبق األصل من عقد قسمة عدلية مؤرخة في 

2013 مضمن بعدد 319 صحيفة 293 سجل األمالك عدد 55 بتاريخ 

13 ماي 2013 

 4 -شهادة إدارية مؤرخة في 22 يونيو 2016 حتت عدد 65/16/ق.ت

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 15 : 30

مطلب رقم 22917 - 56

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السالك احلويل بن عبد اهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : النجاح 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : النجاح

نوعه : حوش

موقعه : احملل املدعو الرك األصفر حي الزيتون ، مدينة كلميم

مساحته : 30 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 11665 - 09

شرقا : الرسم العقاري 5773 - 56؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : املطلب عدد 16532 - 09

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراكة ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 22 فبراير 2018 

2 - عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 26 أبريل 2018 

 3 - صورة طبق األصل من عقد مخارجة عدلية مؤرخة في 09 ديسمبر 

1987 مسجل بكناش اإليداع .

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 22918 - 56

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك اخلاص للدولة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 580 حضري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : 580 حضري

نوعه : أرض شيد فوقها مركز التكوين املهني و إنعاش الشغل

موقعه : احملل املدعو جماعة و قيادة إفران األطلس الصغير إقليم كلميم 

مساحته : 31 آر 05 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : ملك األغيار؛

جنوبا : ساحة ؛

غربا : زنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 23 يونيو 2020 

2020 على  03 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00

مطلب رقم 22919 - 56

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : احلسان اجلاللي بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلسان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلسان

نوعه : منزل بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو حي تيرت السفلى ، مدينة كلميم

مساحته : 74 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرك الطيب 

شرقا : صالح العويسي ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2020 مضمن بعدد 74 

بتاريخ 24 يوليو 2020 
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2 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 26 أغسطس 2020 مضمن بعدد 

410 سجل اخملتلفة عدد 48 بتاريخ 27 أغسطس 2020 

 2020 يناير   16 إدارية مؤرخة في  - صورة طبق األصل من شهادة   3 

عدد 03/ق.ت 

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 22920 - 56

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد اهنتور بن فارس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : هيكو1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هيكو1

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق أول

موقعه : احملل املدعو دوار اد بال همو جماعة و قيادة تغجيجت إقليم كلميم

مساحته : 74 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلسن انكام بعضا و محمد اهنتور في البعض األخر

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 20 يونيو 2019 مضمن بعدد 269 

سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 16 يناير 2020 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 09 نوفمبر 2018 

عدد 273/ق.ت.م.ش.ق.

2020 على  03 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 12 : 00

مطلب رقم 22921 - 56

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد اهنتور بن فارس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : هيكو2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هيكو2

نوعه : أرض محاطة بسور

موقعه : احملل املدعو دوار اد بال همو جماعة و قيادة تغجيجت إقليم كلميم

مساحته : 36 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد انكام

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : محمد اهنتور

غربا : رشيد انكام ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

20 يونيو  1 - صورة طبق األصل من رسم ملكية عدلية مؤرخة في 

2019 مضمن بعدد 269 سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 16 يناير 2020 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 09 نوفمبر 2018 

عدد 274/ق.ت.م.ش.ق.

2020 على  03 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 13 : 00

مطلب رقم 22922 - 56

تاريخ اإليداع : 02  سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : 

 1 - مسعودة بوطرابش بنت محمد بنسبة 5/40

 2 - محمد املعروفي بن احلسني بنسبة 14/40

 3 - امينة املعروفي بنت احلسني بنسبة 7/40 

 4 -حنان املعروفي بنت احلسني بنسبة 7/40

5 - حكيمة املعروفي بنت احلسني بنسبة 7/40

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك املعروفي موالي احمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك املعروفي موالي احمد

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 50 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : مبارك شكراد بن أحمد ؛

جنوبا : الزنقة

غربا : ملك البعمراني سي أحمد ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 11 ماي 1998 مضمن بعدد 305 صحيفة 

341 سجل األمالك رقم 20 بتاريخ 17 سبتمبر 2001 

2 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 20 يوليوز 2020 مضمن بعدد 326 

سجل اخملتلفة رقم 48 بتاريخ 28 يوليو 2020 

 332 2009 مضمن بعدد  يناير   26 إراثة عدلية مؤرخة في   3 - رسم 

صحيفة 450 سجل التركات رقم 16 بتاريخ 28 يناير 2009.

2020 على  03 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 11 : 30

مطلب رقم 22923 - 56

تاريخ اإليداع : 02  سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل ابال بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ابال
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ابال

نوعه : أرض بورية

موقعه : احملل املدعو دوار تكوجكالت جماعة و قيادة متنارت إقليم طاطا

مساحته : 42 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : ابراهيم زونيض ؛

جنوبا : اجلبل)امالو نبوبساس

غربا : أحمد أوني ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 387 عدد  حتت   2020 يونيو   16 في  مؤرخة  عدلية  ملكية  رسم   -  1

سجل األمالك رقم 73 بتاريخ 23 يونيو 2020 

2 - تصريح بالضياع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 27 يوليوز 2020 

 3 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 ماي 2020 عدد 441/ق.ت/ق.ش.د

2020 على  04 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 30

مطلب رقم 22924 - 56

تاريخ اإليداع : 02  سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك اخلاص للدولة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 865 - 0319 مركز الطالب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : 865 - 0319 مركز الطالب

نوعه : أرض شيد عليها مركز الطالب

موقعه : احملل املدعو جماعة الشاطئ األبيض إقليم كلميم 

مساحته : 06 آر 40 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : امللك اخلاص للدولة

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : مدرسة الشاطئ األبيض املركزية؛

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 16 يوليو 2020 

2020 على  03 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم 22925 - 56

تاريخ اإليداع : 03  سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبداهلل اعراب بن احلسن 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكي واد صياد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكي واد صياد

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو دوار تكوجكالت ايت تكني جماعة و قيادة متنارت 

إقليم طاطا

مساحته : 20 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اجلبل

شرقا : أرض عارية؛

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 102

غربا : واد صياد ؛

ممر  و  شعبات  تخترقه  امللك   : العقارية  التحمالت  و  العينية  احلقوق 

وخط كهربائي متوسط التوثر و أعمدة كهربائية

أصل امللك : 

 388 عدد  حتت   2020 يونيو   16 في  مؤرخة  عدلية  ملكية  رسم   -  1

سجل األمالك رقم 73 بتاريخ 23 يونيو 2020 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 ماي 2020 حتت عدد 439/ق.ت/ق.ش.د 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  04 نوفمبر 2020 على 

الساعة : 12 : 30

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                      محمد عرظاوي. 

 

محافظة إفران

مطلب رقم 6781  - 57

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : بنيوسف ارحيوي بن العربي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عود املاء 2".  

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم، احملل املدعو عود املاء 

2 مزارع أيت الطالب عقى

مساحته : 78  آر 49  سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : اسماعيل ارحيوي 

شرقا : ورثة امبارك بويفالن

جنوبا : عبد الرحيم ارحيوي

غربا : عبد الرحيم ارحيوي

احلقوق العينية والتحمالت :  ممر

أصل امللك : 

 81 صحيفة   72 بعدد  مضمن  عدلي  امللكية  ثبوت  رسم  -نسخة 

بتاريخ  15 ديسمبر 2014.

-شهادة إدارية عدد 530 بناريخ 19 أغسطس 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 30  أكتوبر 2020  على الساعة احلادية 

عشر والنصف صباحا.
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مطلب رقم 6782  - 57
تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل ارحيوي بن العربي 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عود املاء 4".  

نوعه : أرض فالحية بورية
ايت  املدعو  احملل  بن صميم،  أزرو، جماعة  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

الطالب عقى.
مساحته : 73  آر 13  سنتيار تقريبا.

حدوده :
شماال : عبد الرحيم ارحيوي 

شرقا : الساقية، ممر عرضه 3 أمتار
جنوبا : محمد ارحيوي

غربا : عبد الرحيم ارحيوي
احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 
 83 صحيفة   74 بعدد  مضمن  عدلي  امللكية  ثبوت  رسم  -نسخة 

بتاريخ  15 ديسمبر 2014.
-شهادة إدارية عدد 558 بناريخ 25 أغسطس 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 02 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 6783  - 57
تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عقة أمخشون بن محمد 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة ".  

نوعه : أرض فالحية بها بناية ذات سفلي
موقعه : إقليم إفران، جماعة ضاية عوا، احملل املدعو تبادوت

مساحته : 01 هكتار  55  آر 27  سنتيار تقريبا.
حدوده :

شماال : ممر خاص، سعيد أمخشون 
شرقا : اودريس محمدي

جنوبا : امخشون احلسني
غربا : اغربة ميمون

احلقوق العينية والتحمالت : 
ممر خاص

أصل امللك : 
- عقد عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 13 يونيو 2003

- شهادة إدارية بتاريخ 15 يناير 2020
التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 02   نوفمبر  2020  على الساعة الواحدة 

بعد الزوال.

مطلب رقم 6784  - 57
تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : فاضمة عاصمي بنت علي 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي اخملفي ".  

نوعه : أرض عارية
موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو،  جماعة سيدي عدي

مساحته : 01  آر  تقريبا.

حدوده :
شماال : الطريق 

شرقا : جوهري مصطفى
جنوبا : ورثة رابحة بنت عقى

غربا : ورثة رابحة بنت عقى
احلقوق العينية والتحمالت : )الشيء(

أصل امللك : 
- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 311 صحيفة 172 بتاريخ 08 مارس 2000

- شهادة إدارية رقم 12 بتاريخ 27 يوليو 2020
التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 02   نوفمبر  2020  على الساعة الثانية

والنصف  بعد الزوال.

مطلب رقم  6785  - 57
تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عادل اخلطابي بن عبد الرحمان 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عادل اخلطابي ".  

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول
موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم، احملل املدعو قصر 

أيت علي ويعقوب
مساحته : 74  سنتيار تقريبا.

حدوده :
شماال : ورثة محمد بن عبد السالم 

شرقا : موحى وسعيد
جنوبا : موالي العربي

غربا : الزنقة
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 
- رسم هبة عدلي مضمن بعدد 368 صحيفة 189 بناريخ 29 أبريل 2016

- شهادة إدارية رقم 416 بتاريخ 30 يونيو 2020
التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 03 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                                   عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26535 - 61
تاريخ اإليداع : 12 اغسطس 2020؛
طالب التحفيظ : محمد بنددان؛ 

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلنيدق" 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلننيدق"

نوعه : ارض بها بناء؛ اسطبل؛ 
موقعه :  والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي، احملل املدعو اخلنيدق دوار احلومر؛
مساحته : 02 هــ 97 أر 27 س تقريبا؛
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اجملاورون : 

شماال : عبد الصمد العسيري؛فاطمة العسيري؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ورثة الدشيري؛رحمة؛زهرة؛

غربـا : ورثة عبد السالم الكنوني؛التهامي العسيري؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - تقرير خبرة مؤرخ في 18 يناير 2018 ؛

2 - قرار محكمة االستئناف مؤرخ في 13 يوليو 2020 قرار رقم 162 

رقم ملف 199و223و242و2010/1401؛

3 - محضر نهائي للبيع باملزاد العلني 12 نوفمبر 2019؛ 

الساعة  على   2020 13اكتوبر  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 26536 - 61

تاريخ اإليداع : 13 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ : احمد بن قاسم كرمي؛ 

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ادم" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ادم"

نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه :  والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية القواس 

ابرييش، احملل املدعو اوالد عمر؛

مساحته : 06 أر 60 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة سي بومغيث ؛

شرقا : ورثة مرزوق العباس؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : حسن كرمي؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 01 مايو2018؛

2 - صورة شمسية لعقد بيع قطع ارضبة فالحية مصادق عليه مؤرخ 

في 18 يونيو 2020؛

3 - رسم تنازل عدلي بدون عوض مؤرخ في 07 اكتوبر 2018؛

عليه  مصادق  فالحية  ارضية  قطعة  بيع  لعقد  شمسية  صورة   -  4

مؤرخ في 13 اغسطس 2020؛

الساعة  2020 على  اكتوبر   13 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26537 - 61

تاريخ اإليداع : 13 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمان بن عبد السالم العاقل؛ 

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الساحل املهداوي؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك السويحل"

نوعه : ارض عارية ؛ 

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

احملل املدعو  فدان السعيدي؛

مساحته : 01 هــ 60 أر 13 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ : ؛ملك ورثة احمد اللغميش؛

شرقا : املرفق ؛

جنوبا : ورثة احمد اللغميش؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 فبراير 2009؛

2 - نسخة من رسم اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 1991؛

3 - نسخة من رسم موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 16 مارس 2007؛

4 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 13 مايو 2011؛

الساعة  2020 على  اكتوبر   13 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26538 - 61

تاريخ اإليداع : 13 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ : محسن اصوفي؛ 

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلضرية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اصوفي61"

نوعه : ارض فالحية ؛ 

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

الصغير  احملل املدعو خندق ازرارع؛احلضرية؛

مساحته 18 أر 13 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد علي اللغميش ؛

شرقا : محمد امغار؛ممر؛

جنوبا : عائشة محمد اللغميش؛

 غربـا : ورثة محمد اللغميش؛محمد بريش؛

احلقوق العينية الشيء .

أصل امللك 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 اكتوبر 2019؛

2 - موجب اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في 03 اكتوبر 2019؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 اكتوبر 2019؛

4 - نسخة من رسم شراء ارض عدلي مؤرخ في 15 مارس 1994؛

الساعة  2020 على  اكتوبر   13 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26539 - 61

تاريخ اإليداع :  18 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ :  الثقال العلمي بن علي؛ 

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "الثقال" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " الثقال"
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نوعه :  ارض بها بناء من سفلي وطابقني والثالث مقلص؛ 
موقعه :  والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

بني مكادة  احملل املدعو ظهر احلمام؛
مساحته :  83 س تقريبا؛

اجملاورون :  
شماال : الطريق ؛

شرقا : عبد السالم العاللي؛ املسطاسي محمد؛
جنوبا : الدحمان محمد؛

 غربـا :  بوملان محمد؛
احلقوق العينية الشيء .

أصل امللك 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يوليو1977؛

2 - رخصة البناء مصادق عليها مؤرخة في 17 فبراير2015؛
الساعة  2020 على  اكتوبر   19 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26540 - 61
تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ :  عبد االله التومي؛ 
 االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "التومي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التومي"
نوعه :  ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية اجلوامعة 
احملل املدعو مدشر الضاية؛

مساحته : 01 أر تقريبا؛
اجملاورون :  

شماال  : عبد اهلل التومي ؛
شرقا : عبد اهلل التومي؛

جنوبا :  فاطمة الزهراء التومي؛
 غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية الشيء .
أصل امللك 

رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 18 ابريل 2019 ؛
رسم تنازل بون عوض عدلي مصادق عليه مؤرخ في 03  مايو 2012 ؛

عليه  مصادق  عدلي  امللك  استمرار  موجب  من  شمسية  صورة   -  3
مؤرخ في 29 اغسطس 2011؛

4 - صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخ 
في 11  يوليو 1998؛

5 - صورة شمسية من رسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 19  
مايو 2008؛

6 - صورة شمسية من رسم احصاء متروك عدلي مصادق عليه مؤرخ 
في 11  يوليو 1998؛

الساعة  2020 على  اكتوبر   19 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 26541 - 61
تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ : ارحيمو الزراختي؛ 
 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزراختي2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزراختي2"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو بني ورياغل؛

مساحته : 01 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا :  صاحبة امللك ؛

 غربـا : صاحبة امللك ؛

احلقوق العينية الشيء .

أصل امللك 

 25 في  مؤرخ  عدلي  مساحة  باستخراج  لتصريح  عدلي  رسم   -  1

ديسمبر 2013؛

2 - توكيل مفوض عدلي مصادق عليه مؤرخ في 28 ابريل2020

3 - صورة من نسخة رسم اقامة ملكية عدلي مؤرخ في 27 مارس 1990؛

4 - صورة من شهادة ادارية مؤرخة في 28 ابريل 2020؛

5 - صورة شمسية من نسخة رسم مقاسمة عدلي مصادق عليه 

مؤرخة في 17 يناير 2001؛

الساعة  2020 على  اكتوبر   19 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 26542 - 61

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ : ارحيمو الزراختي؛ 

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزراختي1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزراختي1"

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو بني ورياغل؛

مساحته : 01 أر 40 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : صاحبة امللك ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا :  صاحبة امللك؛

 غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية الشيء .

أصل امللك 

رسم عدلي لتصريح باستخراج مساحة بحدود مؤرخ في 13 مارس 2013؛

صورة شمسية من رسم مقاسمة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 28 

ابريل 2020؛

رسم توكيل مفوض عدلي مصادق عليه مؤرخ في 28 ابريل2020؛

- نسخة من رسم اقامة ملكية عدلي مؤرخة في 27 مارس 1990؛

- صورة من شهادة ادارية مصادق عليها بتاريخ 28 ابريل 2020

الساعة  2020 على  اكتوبر   19 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.
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مطلب رقم 26543 - 61
تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ : عماد حلتوت؛ 
 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كوازي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كوازي"
نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني  
احملل املدعوعني زيتونة؛ظهر الكوازي؛

مساحته : 60 أر 13 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛
شرقا : الرسم العقاري 12014 - 61؛
جنوبا :  الرسم العقاري 4126 - 61؛
 غربـا : الرسم العقاري 4126 - 61؛

احلقوق العينية الشيء .
أصل امللك 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر2019؛
2 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2004؛

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 24 اكتوبر 2007؛
4 - صورة شمسية من رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بالتركات 48 

صحيفة 421 عدد 407مصادق عليه مؤرخ في 18 يونيو 2004.
الساعة  2020 على  اكتوبر   19 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 26544 - 61
تاريخ اإليداع : 25 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ : عادل بن احمد الدنكير؛ 
 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك عادل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عادل"
نوعه : ارض فالحية بها بناء من سفلي وبئرين ومسبح؛ 

دار  القروية  اجلماعة  اصيلة،  طنجة  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 
الشاوي احملل املدعو دار الشاوي؛
مساحته : 37 أر 42 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛

شرقا : العربي منوش؛
جنوبا :  العياشي منوش؛
 غربـا : ادريس الدحروش؛
احلقوق العينية الشيء .

أصل امللك 
موجب ملكية عدلي مؤرخة في 05 يناير 2020؛

الساعة  2020 على  اكتوبر   26 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26548 - 61
تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020؛

طالب التحفيظ : حسن حليم بن محمد؛ 
 االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حياف الشيخ" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار العسل"

نوعه : ارض عارية؛ 

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

الصغير،  احملل املدعو؛ مدشرفرديوة؛

مساحته : 04 أر 17 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : خديجة الدواس؛

شرقا : فضلة الدواس؛

جنوبا :  الطريق العمومية؛

 غربـا : الطريق العمومية؛

احلقوق العينية الشيء .

أصل امللك 

1 - رسم استمرار امللك العدلي مؤرخ في 23  يوليو 2020 ؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16  مايو  2018؛

3 - نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 27 فبراير2007؛ 

4 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 18 فبراير2018؛

عليه  مصادق  عدلي  متخلف  احصاء  رسم  من  شمسية  صورة   -  5

مؤرخ في 27 فبراير2007؛

6 - شهادة ادارية مؤرخة في 01 اغسطس 2018؛

الساعة  2020 على  اكتوبر   26 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بحيرة الدكالي 1 " 

مطلب رقم 9909 - 61 و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 708  مؤرخة في 25 يوليو 2012 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى " بحيرة الدكالي 1 " موضوع مطلب 

اجلماعة  أصيلة،  طنجة  بعمالة  الواقع   ،61  -  9909 رقم  التحفيظ 

 ،" توزين  بني   " املدعو  احملل  مكادة،  بني  مقاطعة  لطنجة،  احلضرية 

تتابع إلى غاية يومه في اسم طالب التحفيظ سابقا باملساحة التي 

املصرح  املساحة  عن  11 س؛ عوضا  أر   1 قدرها  و  التصميم  أظهرها 

بها عند إيداع مطلب التحفيظ السالف الذكر، و الكل استنادا الى 

الوثائق السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور أعاله. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " البقالي "

 مطلب رقم 11338 - 61 و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 836 مؤرخة في 11 يونيو 2014

مطلب  موضوع   " البقالي   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

الواقع بعمالة طنجة أصيلة، اجلماعة   ،  61 - 11338 التحفيظ رقم 

، احملل املدعو " دباري "، تتابع  ، دوار بني بن عزي  القروية احد الغربية 

قدرها  مبساحة   ؛  سابقا  التحفيظ  طالب  اسم  في  يومه  غاية  إلى 

إيداعها  السابق  الوثائق  الى  استنادا  الكل  و  س؛   49 أر   82 هكتار   6

تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور أعاله. 

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                           عبد احلي السباعي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12884 - 65 

تاريخ اإليداع : 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : الناظر احمد بن عمر بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قرب الشانطي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قرب الشانطي". 

مشتمالته : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير، قيادة فاسكا سيدي داود، جماعة 

ايت سيدي داود، مزارع دوار الغويبة اهل الغابة . 

مساحته : 38 آ 34 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ملتقى طريق ايت اورير سيدي رحال و رشيدة بنت حما 

شرقا : فاطمة تكوارت و احلسن بن محمد اوحمر 

جنوبا : احلاج عمر تويزي و ورثة اغجدام و ورثة حما اكوار 

غربا : طريق ايت اورير سيدي رحال عرضها 30 متر .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 12 فبراير 2020 

املوافق لـ17 جمادى اآلخرة 1441 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 أكتوبر 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12885 - 65

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت حلسن 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايت حلسن 1". 

مشتمالته : أرض مغروسة بأشجار البرقوق . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو فم اغالد. 

مساحته : 5 آ 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الساقية و عبد السالم ايت ابراهيم 

شرقا : ممر 

جنوبا : اعدي است عمر 

غربا : الساقية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12886 - 65 

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت حلسن 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايت حلسن 2". 

مشتمالته : مشتمالته : أرض مغروسة بأشجار البرقوق.

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو فم اغالد. 

مساحته : 11 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عمر بوينباضن بن ابراهيم 

شرقا : الطريق االقليمية 2005 

جنوبا : عمر بوينباضن بن احلسني 

غربا : ممر و مصرف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 12887 - 65

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت حلسن 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايت حلسن 3". 

مشتمالته : مشتمالته : أرض مغروسة بأشجار البرقوق.

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو فم اغالد. 

مساحته : 13 آ 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلوسني بوبكر 

شرقا : حلسن بن احلوسني اد ناصر 

جنوبا : بودشيش و بن ايزة حميد 

غربا : ممر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12888 - 65 

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت حلسن 4".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايت حلسن 4". 

مشتمالته : أرض مغروسة بأشجار البرقوق . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو فم اغالد. 

مساحته : 5 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر و اد عدي ابراهيم 

شرقا : ممر 

جنوبا : ممر 

غربا : مصرف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد. 

2020 على الساعة  2 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 12889 - 65 

تاريخ اإليداع : 31أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت حلسن 5".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايت حلسن 5". 

مشتمالته : أرض مغروسة بأشجار البرقوق . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو فم اغالد. 

مساحته : 4 آ 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوينباخن عمر اد ابراهيم 

شرقا : ممر 

جنوبا : ممر 

غربا : اد عدي احلوسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12890 - 65

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت حلسن 6".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايت حلسن 6". 

مشتمالته : أرض مغروسة بأشجار البرقوق . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو فم اغالد . 

مساحته : 6 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد كومناس 

شرقا : اوسوكا احلسني 

جنوبا : ممر و مصرف 

غربا : مصرف و ممر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 12891 - 65 

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت حلسن 7".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايت حلسن 7". 

مشتمالته : أرض مغروسة بأشجار البرقوق والتفاح.

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو تكديرت ايت علي. 

مساحته : 22 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر و اد عدي احمد 

شرقا : الطريق االقليمية 2005 

جنوبا : مصرف و اد ناصر ابراهيم 

غربا : الساقية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 13 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12892 - 65

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت حلسن 8".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايت حلسن 8". 

مشتمالته : أرض مغروسة باشجار البرقوق . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو تكديرت ايت علي. 

مساحته : 9 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر 

شرقا : الطريق االقليمية 2005 
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جنوبا : اد عدي محمد 

غربا : ممر و مصرف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف الطويل األمد.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 نوفمبر 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 12893 - 65

تاريخ اإليداع : 31 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : ايت حلسن اسماعيل بن محماد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تلبورت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تلبورت". 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول وسطح . 

موقعه : اقليم احلوز بلدية امزميز حي ركراكة . 

مساحته : 1 آ 54 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الفرنسي اشفيل 

شرقا : خرصة عمر بن احلاج احلسني 

جنوبا : الطريق 

غربا : باعني اسماعيل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15مارس 2007 املوافق لـ15 صفر 1428 . 

-شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 23سبتمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 نوفمبر 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12894 - 65

تاريخ اإليداع : 3 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : احلجامي امينة بنت احلسني بنسبة 1 / 1. 

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار تكرام". 

مشتمالته : أرض فالحية بورية . 

موقعه : اقليم احلوز قيادة وجماعة تيدلي مسفيوة دوار تورت. 

مساحته : 4 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الكوط و املسجد 

شرقا : ايت حمة 

جنوبا : ايت وبالل و ايت بال اكروم 

غربا : ايت بن ادريوش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ارتفاق شعبة .

سند التملك : 

-نسخة رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 141 صحيفة 181 كناش 

التركات رقم 122 بتاريخ 27 أبريل 2012 توثيق مراكش. 

-نسخة رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 183 صحيفة 192 كناش 

التركات رقم 97 بتاريخ 20 يونيو 2008 توثيق مراكش.

-نسخة رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 314 صحيفة 314 كناش 2 

رقم 75 بتاريخ 21 أبريل 2006 توثيق مراكش.

-نسخة رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد 399 صحيفة 497 كناش 

التركات رقم 58 بتاريخ 08 يونيو 2005 توثيق مراكش.

 183 صحيفة   261 بعدد  أصله  عدلي ضمن  إستمرار  رسم  -نسخة 

كناش رقم 43 بتاريخ 20 ذو القعدة 1382توثيق ايت اورير.

-رسم شراء عدلي ضمن بعدد 347 صحيفة 325 كناش األمالك رقم 278 

بتاريخ 13فبراير2019 توثيق مراكش.

-نسخة رسم وكالة عدلي ضمن أصله بعدد 152 صحيفة 140 كناش 

اخملتلفة رقم 130 بتاريخ 16 فبراير 2009 توثيق مراكش.

-نسخة رسم وكالة عدلي ضمن أصله بعدد 94 صحيفة 79 كناش4 

رقم 159 بتاريخ 30 أبريل 2012 توثيق مراكش.

 489 صحيفة   641 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  وكالة  رسم  -نسخة 

كناش رقم 5 بتاريخ 20 ماي 2010 توثيق ايت اورير.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 نوفمبر 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " تركى نكرمن 5 " 

موضوع مطلب عدد 7217 - 65.

امللك  2020 فان مسطرة حتفيظ  يوليو   16 تقرير احلضور مؤرخ في  مبقتضى 

املسمى " تركى نكرمن 5" موضوع مطلب التحفيظ عدد 7217 - 65 الكائن 

تتابع  واوزلت،  دوار  تكركوست،  لال  امزميز، جماعة  دائرة  احلوز  بإقليم 

على  بناء  وذلك  التحفيظ،  طالبة  نفس  اسم  في  حتفيظه  مسطرة 

نفس الوثائق و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور وكذا : 

 2017 02 نوفمبر  بتاريخ   1547 ابتدائي رقم  - نسخة تنفيذية حلكم 

ملف رقم 14/1403/2015 .

-نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن اصله بعدد 24 صحيفة 35 كناش 2 

رقم 175 بتاريخ 15 مارس 2017 توثيق مراكش.

 54 55 صحيفة  بعدد  اصله  عدلي ضمن  وكالة  رسم  من  نسخة   -

كناش اخملتلفة رقم 215 بتاريخ 22 مارس 2017 توثيق مراكش.
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- إقرار عرفي بصحة إشهاد مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 

 14/1403/2015 عدد  قضية  واالستئناف  التعرض  بعدم  شهادة   -

مؤرخة في 02 يناير 2020.

-إشهاد عدلي ضمن بعدد 356 صحيفة 350 كناش 4 رقم 22 بتاريخ 

07 يونيو 2018 توثيق مراكش.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الوجلة " 

موضوع مطلب عدد 11523 - 65.

مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 02 سبتمبر 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " الوجلة" موضوع مطلب التحفيظ عدد 11523 - 65 الكائن 

بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار سهب التحتاني، تتابع 

قدرها  ومبساحة  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  حتفيظه  مسطرة 

61 آر05 سنتيار و ذلك بناء على نفس الوثائق والرسوم املودعة سابقا 

تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

 

محافظة الفقيه بن صالح

خالصة اصالحية - تتعلق مبطلب التحفيظ عدد 6908 - 68

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 05 أغسطس 2020 فإن مسطرة 

التحفيظ  مطلب  موضوع  غيوج"  بل  "احلمرية  املدعو  امللك  حتفيظ 

بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  دائرة  و  بإقليم  الكائن   68  -  6908 عدد 

احملدثة  اخللفية  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  الشرقية  عمير 

بتاريخ   6006 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  الوزيري  القرار  مبقتضى 

22 ديسمبر 2011 و الذي تاله قرار بالتمديد املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 6124 بتاريخ 07 فبراير 2013، فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور 

أعاله أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : 

- الزهواني الغراف بن احمد 

- محمد الغراف بن احمد 

- رضوان الغراف بن احمد 

- رشيد الغراف بن احمد

نفس  على  بناءا  الكل   ، بينهم  متساوية  بنسبة  و  بينهم  شياعا 

الوثائق املودعة سابقا و كذلك : 

- محضر ارساء املزاد العلني ببيع عقار بتاريخ 16 ديسمبر 2019.

- محضر ملحق بتاريخ 13 - 01 - 2020.

- نسخة طبق األصل لدفتر التحمالت بتاريخ 30 ابريل 2019.

- نسخة طبق األصل لقرار استئنافي بتاريخ 24 يوليو 2014.  

- نسخة طبق األصل لشهادة عدم الطعن بالنقض بتاريخ 24 نوفمبر 2014.

- حكم ابتدائي عدد 633 ملف عقاري عدد 930 - 1401 - 2012 بتاريخ 

05 ديسمبر 2013.

- تصريح عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 25 اغسطس 2020.

مع اعتبار اخلالصة االصالحية املنشورة باجلريدة الرسمية عدد 1064 

بتاريخ 22 ماي 2019 بدون جدوى.

خالصة اصالحية - تتعلق مبطلب التحفيظ عدد 18033 - 68

مسطرة  فإن   2020 أغسطس   19 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 -  18033 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  ''النور''  املسمى  امللك  حتفيظ 

النهضة  املدعو حي  الفقيه بن صالح احملل  و مدينة  بإقليم  والكائن   68

 1089 رقم  الرسمية  باجلريدة  حتفيظه  مطلب  خالصة  أدرجت  والذي   2

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد   .2019 13 نوفمبر  املؤرخة في 

محمد الراقي الكل بناء على نفس العقود املودعة سابقا وكذا : 

- عقد توثيقي بتاريخ 29 اغسطس 2019.

- ملحق اضافي اصالحي تأكيدي توثيقي بتاريخ 13 نوفمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

 

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30821 - 72

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020.

طالبا التحفيظ : 

عبد الرحيم بقة بن ابراهيم، بنسبة 01/02؛

مليكة مينار بنت املكي، بنسبة 01/02؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار عبد الرحيم الدكالي"

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

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي التقدم.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون׃

شـماال : الزنقة؛

شرقـا : حلسن جندر؛

جـنوبا : مبارك حنان؛

غربـا : اجلياللي بن محمد؛

أصل امللك׃

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 169 صحيفة 198 سجل األمالك رقم 101 

بتاريخ 17 ديسمبر 2013 توثيق ابن جرير؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 201 صحيفة 200 كناش األمالك 106 

بتاريخ 04 ديسمبر 2014 توثيق ابن جرير؛
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ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 174 صحيفة 205 سجل األمالك 

رقم 101 بتاريخ 20 ديسمبر 2013 توثيق ابن جرير؛

124 سجل  152 صحيفة  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

األمالك رقم 81 بتاريخ 04 فبراير 2009 توثيق ابن جرير؛

باقي  سجل   159 صحيفة   158 بعدد  ضمن  عدلي  ذمة  إبراء  رسم 

الوثائق رقم 34 بتاريخ 20 مارس 2015 توثيق ابن جرير؛

 2020 02 نوفمبر  يـوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 30822 - 72

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف اجلابري بن عبد اهلل؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النهر"

نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي افريقيا.

مساحته : 01 آر 21 س تقريبا.

اجملاورون׃

شـماال : ورثة محمد اجلابري؛

شرقـا : البكاري، ورثة احلاج حسينة؛

جـنوبا : الزنقة؛

غربـا : ممر غير نافذ، ورثة حلمادي بن احملجوب؛

أصل امللك׃

 43 رقم  كناش   462 صحيفة   1136 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 1376 توثيق ابن جرير؛

 1988 02 اغسطس  بتاريخ   1204 رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 

توثيق ابن جرير؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 449 صحيفة 386 سجل األمالك رقم 41 

بتاريخ 23 فبراير 2001 توثيق ابن جرير؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 9 صحيفة 11 سجل األمالك رقم 107 

بتاريخ 23 يونيو 2014 توثيق ابن جرير؛

رسم عطية عدلي ضمن بعدد 200 صحيفة 176 سجل األمالك 99 

بتاريخ 16 أبريل 2013 توثيق ابن جرير؛

 57 رقم  األمالك  437 كناش  583 صحيفة  بعدد  رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 21 أكتوبر 2005 توثيق ابن جرير؛

 452 صحيفة   279 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  إراثة  رسم  من  نسخة 

سجل التركات رقم 38 بتاريخ فاحت سبتمبر 2016 توثيق ابن جرير؛

نسخة من رسم وكالة عدلي ضمن أصله بعدد 29 صحيفة 23 سجل 

باقي الوثائق رقم 39 بتاريخ 23 نونبر 2016 توثيق ابن جرير؛

ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 319 صحيفة 332 سجل األمالك 

رقم 113 بتاريخ 14 فبراير 2017 توثيق ابن جرير؛

 11 رقم   3 كناش   185 صحيفة   195 بعدد  ضمن  عدلي  إراثة  رسم 

بتاريخ 12 يوليو 1980 توثيق ابن جرير؛

سجل   446 صحيفة   423 بعدد  ضمن  عدلي  بنظير  مخارجة  رسم 

األمالك رقم 113 بتاريخ 19 يونيو 2017 توثيق ابن جرير؛

شهادة توحيد االسم مؤرخة في 29 مارس 2013.

 2020 03 نوفمبر  يـوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بابن جرير

البكاري عبد النور    

 

محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57509 - 75

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة زهراوي بنت عباس

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، قيادة و جماعة متوح دوار احلوالة.

مساحته : 23 آر 39 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 8 امتارمن مركز متوح الى دوار احلوالة 

والسقاية العمومية ؛

شرقا : فاطمة بنت احمد بن لعوج،ورتة محمد بن رحال؛

جنوبا : ورتة محمد بن رحال.

غربا : السقاية العمومية،ورتة محمد بن رحال.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 اكتوبر 2019

2020 على  أكتوبر   19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 15 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57510 - 75

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم املسعودي بن بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد الكور 2".

نوعه : ارض فالحية.
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موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات ،دوار الغمارات.

مساحته : 43 آر 15 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب الشركي،ورتة بوشعيب ولد عيسى ؛

شرقا : طريق عرضها 05 امتار ؛

جنوبا : الضاوية بصير؛

غربا : ورتة بوشعيب ولد عيسى؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2016

2 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2020

3 - رسم عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2020

2020 على  أكتوبر   20  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57511 - 75

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2020

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم املسعودي بن بوشعيب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد الكور1".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات ،دوار الغمارات.

مساحته : 88 آر 54 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورتة عبد اهلل حنني ؛

شرقا : ابراهيم املسعودي ؛

جنوبا : طريق عرضها 5 امتار؛

غربا : ورتة بوشعيب ولد عيسى؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 أبريل 2015

2 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2020 

3 - رسم عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2020

2020 على  أكتوبر   20  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57512 - 75

تاريخ اإليداع : 24 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد قصار بن مبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض حيط فضول".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم سيدي اجلديدة،دائرة سيدي اسماعيل،جماعة سيدي 

اسماعيل،دوار اوالد ساسي

مساحته : 15 آر 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : جويران املصطفى ؛

شرقا : صفية بنت محمد بن احمد ؛

جنوبا : قصار محمد وسعيد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : محرر تابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 26 فبراير 2020.

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57513 - 75

تاريخ اإليداع : 24 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : السيد املصطفى جريد بن محمد

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

نوعه : ارض فالحية بها سكنى وبئر .

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل سيدي اسماعيل ، دوار العليوات.

مساحته : 26 آر 72 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : جريد بوشعيب ؛

جنوبا : ورتة عبد اهلل بن عائشة؛

غربا : ورتة محمد بن يحيى ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2019.

2 - رسم مقاسمة عدلية مؤرخ في 14 اغسطس 2007.

3 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 1996.

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57514 - 75

تاريخ اإليداع : 24 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : السيد حشان امحمد بن املعطي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ضاية الرمل".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل سيدي اسماعيل ، دوار العليوات..

مساحته : 27 آر 82 سنتيارا تقريبا. 

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب حشان ؛

شرقا : ورتة الغويزي ؛
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جنوبا : طريق مارة؛ 

غربا : ورتة الغويزي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 اغسطس 2020

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57515 - 75

تاريخ اإليداع : 24 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : السيد حشان امحمد بن املعطي

"بلغشيوي".والذي   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

سيسمى فيما بعد " أرض احلطة"

نوعه : ارض فالحية .

سيدي  اسماعيل،جماعة  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار العليوات. 

مساحته : 01 هكتار 10 آر 01 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق مارة ؛

شرقا : بوشعيب حشان ؛

جنوبا : بوشعيب حشان؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 اغسطس 2020.

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 : 00 صباحا

مطلب رقم 57516 - 75

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة فاهدي بنت الطيب

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات ، دوار الشعيبات..

مساحته : 54 آر 62 سنتيارا تقريبا. 

اجملاورون : 

شماال : ورتة احلاج الرداد ؛

شرقا : ورتة احلاج الرداد ؛

جنوبا : طريق جهوية 316؛ 

غربا : عبد القادر بوعسرية ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - محرر تابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 04يناير2019.

2 - محرر تابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 13 سبتمبر 2019.

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 14 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57517 - 75

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020

طالبة التحفيظ السيد : ترية رقادي بنت محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد بنت احلاج اجلياللي".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات، دوار 

اوالد سي حمدون..

مساحته : 47 آر 90 سنتيارا تقريبا. 

اجملاورون : 

شماال : ورتة احمد بن الهاشمي ؛

شرقا : فاحتة رشادي ؛

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : ترية رشادي،مطلب التحفيظ عدد 1787 - 75 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يوليو 2016.

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 15 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57518 - 75

تاريخ اإليداع : 28 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : السيد يونس سراج احلق بن غامن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض حايط البقر".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات، دوار 

اوالد سي حمدون..

مساحته : 40 آر 29 سنتيارا تقريبا. 

اجملاورون : 

شماال : طريق اجلديدة رقم 316 ؛

شرقا : ورتة العالية الكيال،ورتة املصطفى بن بزة ؛

جنوبا : قناة ماء ؛ 

غربا : ورتة ميلود رشادي،مطلب حتفيظ عدد 3700 - 75 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 يناير 2020.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2020.

2020 على  أكتوبر   28  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57519 - 75

تاريخ اإليداع : 28 اغسطس 2020

طالبا التحفيظ السيد : 

1 - محمد الزويتر بنسبة 1 - 2

2 - املصطفى الزاكي بنسبة 1 - 2
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلطة".

نوعه : ارض عارية .

دوار   ، الواليدية  ،جماعة  الزمامرة  دائرة   ، بنور  إقليم سيدي   : موقعه 

حيوط الكاهية..

مساحته : 01 آر 00 سنتيارا تقريبا. 

اجملاورون : 

شماال : الرحيمي حسن ؛

شرقا : ميلود غواصة ؛

جنوبا : طريق معبدة؛ 

غربا : فوزية ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : عقد بيع عرفي مصحح االمضاء مؤرخ في 10 أكتوبر 2011

2020 على  أكتوبر   28  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57520 - 75

تاريخ اإليداع : 28 اغسطس 2020

طالبا التحفيظ السيد : 

1 - حسن بوديل بن امليلودي بنسبة 1 - 2

2 - الرداد بوديل بن حسن بنسبة 1 - 2

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

نوعه : ارض فالحية .

سيدي  ،جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

احساين بن عبد الرحمان ، دوار شرقاوة..

مساحته : 02 هكتار 67 آر 63 سنتيارا تقريبا. 

اجملاورون : 

شماال : مينة دبار ؛

شرقا : طريق بعرض 5 امتار ؛

جنوبا : ورتة البزيوي؛ 

غربا : ورتة زهرة وامحمد بن احلاج ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2020.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 اغسطس 2020.

2020 على  أكتوبر   28  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى “ خيدومة”

مطلب عدد 18211 - 75

مسطرة  فان   2019 فبراير   25 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى : * خيدومة * الكائن باقليم اجلديدة ،دائرة سيدي 

مطلب  موضوع  الدراع  الكواملة  ،دوار  القواسم  اسماعيل،جماعة 

التحفيظ رقم 18211 - 75 , ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد 

املصطفى العباسي بن محمد. 

ودلك بناء على العقود السابق ايداعها وكدا عقد تنازل ثابت التاريخ 
مقبول  محام  طرف  من  محرر   ،2019 مارس   04 االمضاء  مصحح 

للترافع أمام محكمة النقض 
احملافظ علي األمالك العقارية بسيدي إسماعيل - الزمامرة بالنيابة

امبارك السوسي

 

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4743 - 79
تاريخ اإليداع : 28 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : محند البوراسي بن قدور.
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الشيء "

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " البوراسي "
نوعـه : أرض عارية.

موقعه : موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد 
رحو، احملل املدعو : " حرشة كامبير ".

مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.
حدوده :

شماال : الطريق؛
شرقا : الرسم العقاري رقم 689 - 79؛

جنوبا : محمد السهلي؛  
غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.
اصل امللك : 

1 -  نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في : 11 من محرم 1394 موافق 
04 فبراير 1974؛

2 -  نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من ربيع األول 1400 موافق 
28 فبراير 1980؛

3 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 من ذي القعدة 1441 موافق 16 يوليو 2020؛
4 -  شهادة إدارية مؤرخة في : 05 أغسطس 2020.

2020 على  أكتوبر   27  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف
ادريس املصلح.    

 

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 5618 - 80 
تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : ابراهيم دهو بن احمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " دهو"
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نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول،

موقعه : دوار ايت داوود اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد احلق املرجاني ؛

شرقا : حسن بنيحيى؛ 

جنوبا : علي القاضي ؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عدلي مضمن بعدد 528 سجل االمالك 65 بتاريخ 05 يونيو 2020.

- ملحق لعقد بيع عدلي مضمن بعدد 349 ص 325 سجل اخملتلفة 09 

بتاريخ 12 نوفمبر 2016.

- عقد بيع عدلي مضمن بعدد 262 ص 341 سجل االمالك 03 بتاريخ 

16 فبراير 2016.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 08 يناير 2007

- شهادة اثبات الهوية املوحدة مؤرخة في 04 يونيو 2020

تاريخ التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5619 - 80 

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : حجري املكي بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك حجري"

نوعه : ارض عارية،

موقعه : دوار اخلربة ايت باها اومالل، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 ار 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ازم رقية ؛

شرقا : احمد ابراش بعضا مصطفى افالس؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الطريق بعضا اشراف بوميجان ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 22 يونيو 2009.

- شهادة ادارية مؤرخة في 23 يناير 2013.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية مؤرخة في 22 يونيو 2009.

تاريخ التحديد املؤقت 03 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 00

احملافظ على االمالك العقارية بالنيابة باشتوكة - ايت باها 

أيت الرايس بلعيد   

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 5020 - 81

تاريخ اإليداع : 28 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : احمد بادة بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "راس شعبة احمد".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " طريق راس شعبة احمد".       

نوعه : ارض فالحية عبارة عن ممر.

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

مساحته : 10 آر 06 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :مطلب التحفيظ رقم 2749 - 16؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا :مطلب التحفيظ رقم 8083 - 16؛ 

غربا :مطلب التحفيظ رقم 24424 - 16؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 139 رقم  األمالك  63 كناش  47 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 18 يوليو 2012 توثيق اخلميسات.

2. صورة شمسية من رسم مخارجة عدلي مضمن بالعدد الترتيبي 

542 لسنة 1987 كناش التركات توثيق تيفلت.

3. صورة شمسية من رسم اراثة عدلي مضمن بالعدد الترتيبي 517 

لسنة 1987 كناش التركات توثيق تيفلت.

الترتيبي  بالعدد  عدلي مضمن  ملكية  رسم  من  4. صورة شمسية 

1137 لسنة 1987 كناش التركات توثيق تيفلت

5. شهادة إدارية عدد 23 - 2020 عن جماعة ايت علي اوحلسن  مؤرخة 

في 24 اغسطس 2020.

2020 على  اكتوبر   30  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5021 - 81

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.فريد حينش  بن العربي بنسبة 14 - 72.

2.خالد حينش  بن العربي بنسبة 14 - 72.

3.محمد حينش  بن العربي بنسبة 14 - 72.

4.ياسر حينش  بن العربي بنسبة14 - 72

5.أسماء حينش  بنت العربي بنسبة 07 - 72.

6.خديجة احتيتي بنت عمر بنسبة 09 - 72.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوساكو".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن زيتون 1".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق  دوار ايت عبد النبي.

مساحته : 90 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حللو عمر؛ حللو محات؛

شرقا : ورثة هدام حدو؛ 

جنوبا : حراك بوجمعة؛ واد سيدي محمد العسري؛

غربا : طريق عمومية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1986كناش  لسنة   471 الترتيي  بالعدد  ضمن  عدلي  شراء  1.رسم 

العقار توثيق تيفلت.

2. رسم ثبوت امللك عدلي ضمن بالعدد الترتيي 517 لسنة 1986كناش 

العقار توثيق تيفلت.

 164 124 ص  بعدد  اراثة عدلي مضمن  3. صورة شمسية من رسم 

كناش التركات رقم 04 بتاريخ 30 اغسطس 2010 توثيق تيفلت.

4. شهادة إدارية عدد 96 - 2017 - م ت - 2020 عن جماعة سيدي عبد 

الرزاق مؤرخة في 12 يونيو 2017.

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5022 - 81

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.فريد حينش  بن العربي بنسبة 14 - 72.

2.خالد حينش  بن العربي بنسبة 14 - 72.

3.محمد حينش  بن العربي بنسبة 14 - 72.

4.ياسر حينش  بن العربي بنسبة14 - 72

5.أسماء حينش  بنت العربي بنسبة 07 - 72.

6.خديجة احتيتي بنت عمر بنسبة 09 - 72.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بن زيتون 2".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن زيتون 2".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق  دوار ايت عبد النبي.

مساحته : 05 هـ 33 آر 20 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أحيزون محمد؛ حينش التهامي؛ ورثة حينش حدو؛

شرقا : حينش جمال؛ ورثة حينش حدو؛ ورثة أحيزون محمد؛ أحيزون علي؛

جنوبا : حينش العلوي؛

غربا : أحيزن الكبير؛ الواد. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 36 ص 58 كناش األمالك رقم 170 

بتاريخ 20 ديسمبر 2016 توثيق اخلميسات.

 164 124 ص  بعدد  اراثة عدلي مضمن  2. صورة شمسية من رسم 

كناش التركات رقم 04 بتاريخ 30 اغسطس 2010 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 94 - 2017 - م ت - 2020 عن جماعة سيدي عبد 

الرزاق مؤرخة في 12 يونيو 2017.

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 5023 - 81

تاريخ اإليداع : 31 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : إبراهيم حجاج بن قاسم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رمل 1".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "رمل 1".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

مساحته : 54 آر 65 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حجاج فاطنة؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها حجاج عبد الرحمان؛ 

جنوبا : حجاج حليمة؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 40269 - 16؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 115 ص 147 كناش العقار رقم 54 

بتاريخ 19 نوفمبر 2019 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية عدد 196 - م.ش.ق عن قيادة سيدي عبد الرزاق مؤرخة 

في 22 اكتوبر 2019.

الطلبة  مقام  جماعة  عن  أ.ج.م.ط   -  20  -  23 عدد  إدارية  شهادة   .3

مؤرخة في 24 اغسطس 2020.

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5024 - 81

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد بوخدمي بن عاشور.

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

نوعه : ارض عارية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق املركز.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : شبيك التهامي؛

شرقا : شبيك التهامي؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 42732 - 16؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 55196 - 16؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 165 ص 151 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 19 يونيو 2020 توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية عدد 79 - 2020 - م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق 

مؤرخة في 18 اغسطس 2020.

2020 على  03 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5025 - 81

تاريخ اإليداع : 02 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : اجلياللي بلبركة بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ظهر اجلرنيج".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر اجلرنيج".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحى احلجامة دوار ايت ساسي.

مساحته : 02 هـ 39 آر 12 س تقريبا في قطعتني.

القطعة األولى مساحتها : 02 هـ 29 آر 60س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 23996 - 16؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : ورثة محمد خرماز؛ احلجوي ميلود؛ بنوري بوعزة؛ عائشة عالل؛ 

غربا : عائشة عالل؛ 

 القطعة الثانية مساحتها : 09 آر 52س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلجوي ميلود؛

شرقا : احلجوي ميلود؛ 

جنوبا : احلجوي ميلود؛

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 71 ص 94 كناش العقار رقم 54 بتاريخ 

12 نوفمبر 2019 توثيق تيفلت.

القاضي املقيم بتيفلت عدد01 ملف رقم  2.نسخة من حكم مركز 

73 - 2014 بتاريخ 20 يناير 2016. 

3.نسخة طبق األصل لتقرير اخلبرة  من اخلبير عز الدين سي عمرمؤرخة 

في 18 ديسمبر 2014. 

الدين  عز  اخلبير  من  التكميلية  اخلبرة  لتقرير  األصل  4. نسخة طبق 

سي عمر مؤرخة في 28 مارس 2015.

5. نسخة طبق األصل مللحق استدراكي للخبرة  اخلبير عز الدين سي 

عمر مؤرخة في 09 ديسمبر 2015.

6.شهادة بعدم التعرض االستئناف مؤرخة في 29 يناير 2019.

7.محضر تنفيذ حكم مؤرخ في 10 مارس 2020 ملف تنفيذ عدد 225 - 2020.

8.رسم إراثة بفريضة عدلي مضمن بعدد 234 ص 304 بتاريخ 29 اكتوبر 2012 

كناش التركات رقم 09 توثيق تيفلت.

9. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 15 ص 09 كناش العقار رقم 186 

بتاريخ 28 ديسمبر 2001 توثيق تيفلت. 

 52 218 كناش االول رقم  320 ص  10. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 22 ابريل 1982 توثيق تيفلت.

11. رسم ملكية عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 889 لسنة 1991 كناش 

العقار توثيق تيفلت.

12.شهادة إدارية عدد 03 م ت - 2020 عن جماعة ايت بويحيى احلجامة 

مؤرخة في 17 يناير 2020.

2020 على  04 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5026 - 81

تاريخ اإليداع : 03 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : فاطيمة البحراوي بنت عالل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوعياد".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوعياد".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

مساحته : 49 آر 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

الرياحي حللو  ورثة  زروال؛  العربي  ورثة  ورثة بنعاشير بن عبو؛   : شماال 

الرسم العقاري رقم 7838 - ر؛

شرقا : محمد النيفر؛ 
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جنوبا : محمد النيفر؛ ورثة محمد ايدير؛ 

غربا : ورثة الهواري الداودي. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 440 ص 464 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ فاحت سبتمبر 2020 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية عدد 165 - م.ش.ق عن قيادة سيدي عبد الرزاق مؤرخة 

في 24 اغسطس 2020.

2020 على  04 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ضاية الطلبة 1" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 4930 - 81 

الذي نشرت خالصةمطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1101 

بتاريخ 05 فبراير 2020.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 28 اغسطس 2020 فان مسطرة حتفيظ 

خميس  جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن   "1 الطلبة  "ضاية  املسمى  امللك 

سيدي يحيى دوار ايت ملوك موضوعمطلب التحفيظ رقم 4930 - 81 

ستتابع من االن فصاعدا في اسم السيد حمو البعيزي بن عبد السالم 

بصفته طالب التحفيظ الوحيد.

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

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 282 ص 338 كناش العقار رقم 57 

بتاريخ 17 اغسطس 2020 توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية عدد 52 - م ت - 2020 عن جماعة خميس سيدي يحيى 

مؤرخة في 25 اغسطس 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "البيرات" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 5006 - 81 

الذي نشرت خالصةمطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1128 

بتاريخ 12 اغسطس 2020.

مبقتضى عقد توثيقي فان مسطرة حتفيظ امللك املسمى "البيرات" 

الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار احلرابلة موضوعمطلب 

التحفيظ رقم 5006 - 81 ستتابع من االن فصاعدا على الشياع في 

اسم السيدين : 

1.عماد لعجالي بن اجلياللي بنسبة 1 - 2.

2.محمد امني احلمومي بن التهامي بنسبة1 - 2.

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

1. عقد توثيقي مؤرخ في 27 اغسطس 2020 من طرف األستاذ عبد 

الواحد ولد اليزيد. 

2.شهادة إدارية عدد 27 - أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة مؤرخة في 

31 اغسطس 2020

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "حائط الشرفة" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 13802 - 16

الذي نشرت خالصةمطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4483 

بتاريخ 30 سبتمبر 1998.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 31 اغسطس 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "حائط الشرفة" الكائن بدائرة تيفلت جماعة خميس سيدي 

يحيى دوار ايت ايشي موضوعمطلب التحفيظ رقم 13802 - 16

ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري البالغة 

01 هـ 50 أر 80 س عوض املساحة املصرح بها حني إيداعمطلب التحفيظ، 

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

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 367 ص 386 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 19 اغسطس 2020 توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية عدد 62 - م ت - 2020 عن جماعة خميس سيدي يحيى 

مؤرخة في 28 اغسطس 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "عوينت سند" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 19595 - 16

الذي نشرت خالصةمطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 341 

بتاريخ 13 يوليو 2005.

مبقتضى عقد توثيقي فان مسطرة حتفيظ امللك املسمى " عوينت سند" 

الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت موسى موضوعمطلب 

التحفيظ رقم 19595 - 16

ستتابع من االن فصاعدا في إسم : السيد رداد محمد بن بوعزة.

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

 13 رقم  التركات  كناش   16 ص   13 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  رسم   .1

بتاريخ 25 ابريل 2014 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية للوفات عدد 4 - 2014 عن قيادة بني عمرو ايت زكري 

مؤرخة في 26 اغسطس 2020.

ايت  جماعة  عن   2020  -  32 عدد  للوفاة  التسجيل  عدم  شهادة   .3

بلقاسم مؤرخة في 27 اغسطس 2020. 

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو    



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

4025 عدد 1132 - 20 محرم 1442 )09 سبتمبر 2020(

نوعـه : بناية من سفلي وأرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : اجلماعة الساللية املهاية ؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مسجد و اجلماعة الساللية ملهاية ؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : شركة اتصاالت املغرب

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه 

     بوشعيب دومار

محافظة فاس

مطلب رقم 25035 - 07

اسم امللك: " دار دايري "

موقعه : فاس املدينة، امللحقة االدارية البليدة، رقم 12 الدرب املقابل 

ملسجد الديوان، 

وقع حتديده في: 12/02/2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 79 س.

نوعه: أرض بها بناء يتكون من طابق ارضي واخرين علويني ، ومنفعة

اجملاورون:

شماال: حسن اجلامعي

شرقا : رسم عقاري عدد: 4141/ف - حسن اجلامعي

جنوبا : درب

غربـا : دايري عبد العزيز

طالبة التحفيظ : محمد بن محمد دايري

    احملافظ على األمالك العقارية بفاس

         حدو اواحلسن

 

محافظة الناظور

مطلب رقم 40395 - 11 

اسم امللك:. ضرضورة

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة سلوان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ه 14 ار 96 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون

شماال: مسلك عمومي

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29458 - 05 

اسم امللك : "جميلة".

تاوريرت، درب  ، زنقة  ، جماعة ويسالن، حي السالم  : مكناس  موقعه 

1، رقم 40 ؛

وقع حتديده في :25 ديسمبر2018.

مساحته : 1آ 3 س؛

نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابقني علويني ، ومرافق بالسطح. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : السيد بلقاسم سالو؛

جنوبا : السادة ورثة محمد املاللي؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : السيد محمد الطيبي 

مطلب رقم 29490 - 05 

اسم امللك : "عومري".

موقعه : مكناس ، جماعة ويسالن، حي القدس ، زنقة مليلية، رقم 111 ؛

وقع حتديده في :25 فبراير2019.

مساحته : 1آ 4 س؛

نوعـه : دار للسكن بها سفلي جتاري وطابق علوي. 

اجملاورون : 

شماال: زنقة ؛ 

شرقا : زنقة ؛ 

جنوبا : السيد حسن الغيداني ؛

غربا : السيد محمد جديري؛

طالب التحفيظ :السيد املفضل عومري بن محمد . 

مطلب رقم 29509 - 05 

اسم امللك : " وحدة الربط الهاتفي مبهاية".

موقعه : مكناس ، قيادة وجماعة املهاية ؛

وقع حتديده في :25 مارس2019؛

مساحته : 11 آ 45 س؛
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شرقا: ورثة بودونت محمادي.
جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 12620/11.
طالبوا التحفيظ السيد: بشرى زريوح بنت ملود ومن معها.

مطلب رقم 40811 - 11 
اسم امللك: شلدي. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة ازغنغان.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 43 سنتيار.

نوعه: بناية قائمة البناء مكونة من سفلي.
اجملاورون:

شماال: بغداد اجواوا.
شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 35094/11.
غربا: الفاطمي العلمي، ممر، ملك الغير.

طالبة التحفيظ: لطيفة شلدي بنت عالل.

مطلب رقم 43099 - 11 
اسم امللك: عبد النور والياس. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 ار 04 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.
اجملاورون:

شماال: بن دالي جنيمة.
شرقا: الطريق 

جنوبا: ورثة بن دالي.
غربا: بن دالي هشام.

طالبوا  التحفيظ السيد: عبد النور عمراوي بن احلسني ومن معه.

مطلب رقم 43108 - 11 
اسم امللك: كلوش مالكي 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 41 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.
اجملاورون:

شماال: كرميي ملنور.
شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة بن دالي.
غربا: ورثة بن دالي.

طالبوا التحفيظ السيد: محمد كلوش بن موسى ومن معه.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد
 

مطلب رقم 29189 - 11 
امللك املسمى: " لصكع " 

الكائن اقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

طالبا التحفيظ السيد والسيدة:
- عبد القادر لصكع بن حمو 

- جودية لصكع بنت علي
 ،785 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي نشر  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

املؤرخة في 15/01/2014. 
    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

         البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم  41915 - س
اسم امللك : "مريد"

موقعه :عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة بن امسيك درب خدوج 
حليمة. 

مساحـة : 64 سنتيار
نوعه: أرض بها بناية.       

اجملاورون:
 -  250444/12 –  2937/48 –  2999/48 العقارية عدد  الرسوم   : شماال 

طريق  ؛ 
جنوبا: الرسم العقاري عدد 130428/12 واملطلب عدد 42158/س ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 196750/12؛ 
غربا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر مريد. 
إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 3365 

املؤرخة في 27/04/1977
                                   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

               طارق اشتوي

محافظة اخلميسات

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" سعيدية" 
مطلب رقم 29926 - 16 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم  884 املؤرخة في 09/12/2015.
عوضا عن :

دائرة اخلميسات قبيلة قبلني دوار ايت حمو حرضان.
اقـرا: 

مدينة اخلميسات حي مراكش.
والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     
        عزالدين شاكر
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 محافظة العيون

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " السمارة 1" 
موضوع مطلب التحفيظ عدد 5140 - 17 الذي نشرت 
خالصة مطلب حتفيظه  باجلريدة الرسمية عدد 1071 

بتاريخ 10 يوليو 2019 
اقرأ  :  

مساحته: 50  هكتار تقريبا.
عوضا عن  :

مساحته: 05  هكتار تقريبا.
والباقي بدون تغيير 

                                           احملافظ  على األمالك العقارية بالعيون 
                                 محمد فاري 

 

محافظة قلعة السراغنة

إصالح خطأ مادي 

تسرب إلى خالصة مطلب التحفيظ عدد 28066 - 22

الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1074 بتاريخ 31 يوليو 2019 ،

يقرأ : 
طبيعتة امللك : أرض فالحية 

اجملاورون : 
جنوبا : املصرف 

بدال من : 
طبيعة امللك : أرض فالحية بها أشجار 

اجملاورون : 
جنوبا : املصرف –ارض اجلموع التحديد اإلداري 230ا 

احملافظ على األمالك العقارية ن بقلعة السراغنة
خالد احليطي    

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 18204 - 23 
اسم امللك : أرض احلفاري

موقعه : اقليم اسفي، جماعة مول البركي
املساحة التي أظهرها التصميم : 23 أر 82 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار 
اجملاورون :  

شماال : محمد الزين
شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12089 - 23 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 12089 - 23 

غربا : اخملتار بن عيسى الزين 

طالب التحفيظ : السيد وزير الدولة في الداخلية )الوصي عن جماعة 

اوالد اسويلم الغابة(

مطلب رقم 110800 - 23 

اسم امللك : ملك عائشة والسعدية

موقعه : اسفي، حي الكدية البيضاء

املساحة التي أظهرها التصميم : 48 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق أول

اجملاورون :  

شماال : ساحة

شرقا : ساحة 

جنوبا : سكنى بها سفلي وطابق أول

غربا : بوخاري حسن 

طالبو التحفيظ : النميلي السعدية بنت أحمد بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 110809 - 23 

اسم امللك : تفسني

موقعه : اقليم أسفي ، جماعة وقيادة آيير، دوار حيوط الشعير 

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 66 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ورثة هندفي أحمد

شرقا : ورثة هندفي احمد 

جنوبا : الطريق

غربا : هندفي محمد 

طالب التحفيظ : قرتوبي عبد الكرمي ابن محمد بن عبد القادر 

مطلب رقم 110811 - 23 

اسم امللك : ملك يوسف منكوشة

موقعه : اسفي، بلدية اجزولة، حي اهريلة

املساحة التي أظهرها التصميم : 59 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : ملويسي 

شرقا : عبد املنعم كمالة

جنوبا : الزنقة

غربا : حسن اجلمال

طالب التحفيظ : يوسف منكوشة بن عبد العاطي 

مطلب رقم 110812 - 23 

اسم امللك : الكدية

موقعه : اقليم اسفي، جماعة الصعادال، قيادة دار السي عيسى، دوار ركراكة

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آر 11 س

نوعـه : أرض فالحية يقطعها خط كهربائي
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اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 72829 - 23

شرقا : عبد الكبير بوندي

جنوبا : الطريق

غربا : مطلب التحفيظ عدد 97118 - 23

طالبة التحفيظ : لغليض حنان بنت احمد بن محمد 

مطلب رقم 110821 - 23

اسم امللك : ملك الزوانة

موقعه : اسفي، حي سيدي بوزيد

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 18 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابقني

اجملاورون :  

شماال : زنقة ملغاوير

شرقا : زنقة مصطفى ملعاني

جنوبا : عبد اهلل فنفار 

غربا : هيبة مغوار

طالب التحفيظ : الزوانة عبد اللطيف ابن حلسن بن قاسم 

مطلب رقم 110825 - 23 

اسم امللك : ملك بنزالك 

موقعه : اسفي، حي سيدي بوزيد

املساحة التي أظهرها التصميم : 80 س

نوعـه : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : الزنثقة 

شرقا : الزنقة

جنوبا : ورثة ميلود الرحلة

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : بنزالك كرمي اب عبد الرحمان بن املعطي

مطلب رقم 110826 - 23 

اسم امللك : بالد وراء الدوار 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة اوالد سلمان، دوار الدواويات

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 آر 51 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 65585 - 23 - ومجاز الدوار- واملطلب 

عدد 65594 - 23

شرقا : حموش عبد اجمليد ومن معه 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 65592 - 23 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 65506 - 23 

طالب التحفيظ : ابراهيم حموش ابن عبد اجمليد 

مطلب رقم 110829 - 23 

اسم امللك : ملك الزين

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة مول البركي ، املركز

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 01 س

نوعـه : سكنى بالسفلي بهوائها 

اجملاورون :  

شماال : العياني سعيد

شرقا : القوطبي عبد القادر ومن معه 

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : الزين محمد ابن مبارك بن محمد 

مطلب رقم 110835 - 23

اسم امللك : لغديرة

موقعه : اقليم اسفي، جماعة الصعادال، دوار خلالفة

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آر 72 س

نوعـه : ارض فالحية

اجملاورون :  

شماال : ورثة عباس ابن أحمد

شرقا : الطريق

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 47825 - 23

غربا : ورثة عباس ابن احمد

طالب التحفيظ : بوفاري محمد ابن أحمد بن فضول 

مطلب رقم 110841 - 23 

اسم امللك : احلائط 1

موقعه : اقليم آسفي ، جماعة الصعادال، دوار خلاللفة

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 32 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 47826 - 23

شرقا : الطريق 

جنوبا : كبور بوشامة

غربا : الرسم العقاري عدد 85351 - 23

طالب التحفيظ : بوفاري محمد ابن أحمد بن فضول 

مطلب رقم 110842 - 23 

اسم امللك : احلائط 2

موقعه : اقليم آسفي ، جماعة الصعادال، دوار خلاللفة

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آر 30 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  



4029 عدد 1132 - 20 محرم 1442 )09 سبتمبر 2020(

شماال : مطلب التحفيظ عدد 47827 - 23
شرقا : كبور العدال – و مطلب التحفيظ عدد 47826 - 23 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 85351 - 23 – رشيد صباح
غربا : مطلب التحفيظ عدد 47834 - 23

طالب التحفيظ : بوفاري محمد ابن أحمد بن فضول 

مطلب رقم 110845 - 23
اسم امللك : ملك ناجي

موقعه : أسفي ، حي لبيار، زنقة البرهومي
املساحة التي أظهرها التصميم : 66 س
نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابقني

اجملاورون :  
شماال : الزنقة

شرقا : حفيظة كميلي
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 56002 - 23 - و مبارك الزاكي ومن معه

غربا : خديجة العسالي
طالبة التحفيظ : ناجي اعبوش بنت محمد ابن احملجوب

مطلب رقم 110846 - 23 
اسم امللك : بالد وراء احلائط

موقعه : اقليم أسفي ، جماعة اجزولة، حي املدورات 
املساحة التي أظهرها التصميم : 22 آر 25 س

نوعـه : أرض فالحية 
اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 6482 - 23 – ورثة كويدة
شرقا : سعيد ازميميتة بن اجلياللي

جنوبا : ورثة حميد زميميتة بن احمد
غربا : الرسم العقاري عدد 6482 - 23

طالب التحفيظ : زميميتة الكوشي ابن بلعيد 

مطلب رقم 110851 - 23 
اسم امللك : رمل

موقعه : اقليم أسفي، جماعة الصعادال، دوار الزغاغرة
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 33 آر 08 س

نوعـه : ارض فالحية 
اجملاورون :  

شماال : سالم احلور 
شرقا : ورثة احلسني احلور 

جنوبا : البياض زهرة بنت بن احلبيب
غربا : البياض زهرة بنت بن احلبيب

طالبوا التحفيظ : اجلري السعدية بنت اخليفة بن سعيد ومن معها 

مطلب رقم 110860 - 23
اسم امللك : العطار

موقعه : اسفي، حي اجنان، بورصاص
املساحة التي أظهرها التصميم : 68 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق أول 
اجملاورون :  

شماال : الزنقة

شرقا : محمد حنون
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 97601 - 23 

غربا : الزنقة 
طالبو التحفيظ : العطار رشيد ابن محمد بن عبد السالم ومن معه 

مطلب رقم 110862 - 23 
اسم امللك : تفسني

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة آيير ، دوار حيوط الشعير
املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 31 س

نوعـه : أرض عارية
اجملاورون :  

شماال : الزنقة 
شرقا : كرم امحمد بن احمد – وورثة عبد اهلل كرتان بن ميلود

جنوبا : هشيم عبد الكبير بن امحمد 
غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : هشيم حسن ابن محمد بن عبد الكبير 

مطلب رقم 110874 - 23 
اسم امللك : ملك العطار 

موقعه : اسفي، حي رياض، اعزيب واد رابح
املساحة التي أظهرها التصميم : 16 آر 57 س

نوعـه : أرض عارية 
اجملاورون :  

شماال : الزنقة
شرقا : الرسم العقاري عدد 43419 - 23
جنوبا : الرسم العقاري عدد 43419 - 23

غربا : الرسمني العقاريني 312/م – و 94752 - 23 
طالبو التحفيظ : العطار عبد الرحمان ابن كبور بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 110881 - 23 
اسم امللك : أرض السكنى

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة بوكدرة، املركز
املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آر 75 س

نوعـه : أرض عارية 
اجملاورون :  

شماال : الزنقة
شرقا : عبد القادر العساال 

جنوبا : الزنقة 
غربا : عبد اهلل بن سافي – ومحمد هرشامي- وخية لكحل
طالب التحفيظ : حرشاوي اجلياللي ابن محمد بن اجلياللي

مطلب رقم 110885 - 23
اسم امللك : بالد اخملربش

موقعه : اقليم اسفي، جماعة شهدة، دوار اخلربة
املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هك 47 آر 11 س

نوعـه : أرض فالحية 
اجملاورون :  

شماال : الرامي ابراهيم
شرقا : ورثة الطاهر بن عامر- ورثة بن لفقيه- والرسم العقاري 65540 - 23
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 833/ز 

غربا : ورثة الزوين بن لفقيه

طالب التحفيظ : العرافي عبد العزيز ابن عالل بن محمد 

مطلب رقم 110915 - 23

اسم امللك : فدان الدوم

موقعه : اقليم اسفي، جماعة حلضر، دوار أوالد الطالب

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هك 22 آر 72 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 53630 - 23

معه-  ومن  بوشعيب  صبار  معها-  ومن  احميدة  بنت  زهرة   : شرقا 

ودحيم عبد الرحيم بن حلبيب- وورثة بودرعة عمر

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3512 - 23

غربا : ورثة بودرعة عمر- وصبار بوشعيب

طالب التحفيظ : دحيم املصطفى ابن محمد بن عبد القادر

مطلب رقم 110920 - 23

اسم امللك : أرض السكنى

موقعه : اقليم اسفي، جماعة حلضر، دوار الزوانة

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آر 49 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : عبد العاطي العسال بن عبد الرحمان – وحميد العسال بن 

عبد السالم ومن معه

شرقا : محمد بن بوشعيب

زوناني-  العاطي  زوناني، عبد  الرزاق  وعبد  واملهدي  زوناني-  اجلبار  : عبد  جنوبا 

ونعيمة زوناني بنت بوشعيب – والرسم العقاري عدد 78105 - 23

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : هندي بوشعيب بن مصطفى 

مطلب رقم 110943 - 23

اسم امللك : بالد ادويرت لبقر

موقعه : اقليم اسفي، جماعة شهدة، دوار أوالد احمادة

املساحة التي أظهرها التصميم : 16 آر 38 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 54972 - 23

شرقا : عبد اهلل لبدال بن سعيد 

جنوبا : مجاز الدوار

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : بومعاز فاطمة بنت عبد اهلل ابن العربي 

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أن  باإلعـالم للعموم  العقارية املمضي أسفله  يتشرف احملافظ على األمالك 
 H  22783 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  ،احلامل  النفيس  فاطمة  السيدة 
الساكنة واجلاعل محل اخملابرة معها 105 بلوك 13 حي الرياض اسفي، طلبت 
1819 - 23 املؤسس للملك  أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري رقم 
املدعو " نفيس" الكائن بأسفي ، وذلك بسبب "ضياع " النظير الذي كان قد 

سلم لورثة حلبيب النفيس سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيـا في أجـل خمسة عشرة يوما ابتداء من نشر هذا اإلعـالن .
احملافظ على االمالك العقارية بآسفي

شكيب حيمود      

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 9890 - 25
اسم امللك : "الدافع ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار الهرجنة .
وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 67 آ 65 س .
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : ورثة بلخانزة، حلسن ملشردل، الرسم العقاري رقم : 12748/د ؛

شرقا : ورثة عبد القادر بن احمد؛
جنوبا : ورثة فاطمة بنت احمد؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 5926/د ،ورثة بلخانزة.
طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم حجاجي بن مقداد ومن معه.

مطلب رقم 9915 - 25
اسم امللك : "خيري ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار البيض .
وقع حتديده في : فاحت نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 آ 93 س .
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم : 18930 - 25؛

شرقا : الطريق ؛
جنوبا : عبد الفتاح احلاج ؛

غربا : فاطمة فتاح بنت ابراهيم .
طالبة التحفيظ : السيدة عائشة امل بنت بوشعيب .
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مطلب رقم 9950 - 25

اسم امللك : "الدافع ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالع دوار اوالد اجلياللي.

وقع حتديده في : 17 فبراير 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 آ 25 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 5860 - 25؛

شرقا : : الرسم العقاري رقم : 23574 - 25 ؛

جنوبا : عائشة عدالن ، احلاج العيادي الزيداني؛

غربا : ورثة امبارك ملوح .

طالب التحفيظ : السيد شريف حسبو بن محمد .

مطلب رقم 9960 - 25

اسم امللك : "بالد ولد الطويلة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار اوالد الكاوي.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 76 آ 44 س .

نوعه : أرض فالحية بها طابقني سفليني واسطبلني ومخزن ومحرك 

للماء وبئر .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 8331/س؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 49328/ر، الرسم العقاري رقم : 1887 - 25؛

جنوبا : ورثة بوزيان اللمطي؛

غربا : مطلبي التحفيظ رقم : 9429 - 25، و9428 - 25.

طالب التحفيظ : السيد محمد املبروكي بن محمد .

مطلب رقم 9995 - 25

اسم امللك : "احمد رضى "

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اخلصاصمة .

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 54 آ 28 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق سفلي

مخزن وبئر واشجار الزيتون واشجار الفواكه.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 30614 - 25 ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : اللوادي لكبير بن سليمان ؛

غربا : ورثة فهيم احلاج الطاهر .

طالب التحفيظ : السيد محمد مقدامي بن احلسن .

مطلب رقم 9997 - 25

اسم امللك : "عني السفلرجلة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيرغة دوار احلساسنة .

وقع حتديده في : 07 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 91 آ 04 س .

نوعه : أرض فالحية بها بناء خفيف وبيت ومحرك وبئر .

اجملاورون : 

شماال : السهب؛

شرقا : غزة مصطفى ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 34620 - 25 ؛

غربا : غزة محمد .

طالب التحفيظ : السيد محمد الضريضي بن غالم .

مطلب رقم 10004 - 25

اسم امللك : "عيسوات .

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

وقع حتديده في : 15 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 هـ 96 آ 76 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري : 32925 - 25 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 32925 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 35243 - 25 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 32925 - 25.

طالب التحفيظ : السيد عبد الكبير جويليلي بن عبد القادر .

مطلب رقم 10006 - 25

اسم امللك : "موالي ادريس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار اوالد سيدي احمد .

وقع حتديده في : 15 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 هـ 91 آ 65 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج صالح

شرقا : اسجيد الشادلي، سجيد عبد اهلل؛

جنوبا : بوبكر جبران، املعطاوي؛ 

غربا : امحمد اوالد احلاج قدور .

طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحيم الصديقي بن عبد السالم ومن معه .

مطلب رقم 10008 - 25

اسم امللك : "بوفراج 2 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار اوالد اجلياللي .

وقع حتديده في : 16 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 65 آ 06 س .

نوعه : أرض فالحية .
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اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج بوشعيب بن عبد القادر، الرسم العقاري رقم : 14873 - 25؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : احلاج بن احلاج احلسن، ورثة محمد بن احلاج محمد ؛ 

غربا : احلاج اجلياللي بن لفنون .

طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحيم الصديقي بن عبد السالم ومن معه..

مطلب رقم 10011 - 25

اسم امللك : "حضرية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار املشعريني .

وقع حتديده في : 21 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 45 آ 30 س .

نوعه : أرض فالحية بها بناء وبئر واشجار التني .

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوالد البيضة، الرسم العقاري رقم : 22066 - 25، اوالد بوزكارن؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 89361/س، الرسم العقاري رقم : 21991/س ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 21991/س؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 5840 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر بوزكارن بن العربي.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "بالد عائشة 5"

ذي املطلب رقم 37315/س الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 2587 املؤرخـة فـي 25 ماي 1962

عوضا عن : 

السيدة خدوج بنت عبد العزيز بن محمد بنسبة 1/24

السيد سليمان بن عمر بن املعطي بنسبة 23/24

اقـرأ : 

السيدة خدوج بنت عبد العزيز بن محمد بنسبة 1/3

السيد سليمان بن عمر بن املعطي بنسبة 2/3

والباقي بدون تغيير .

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تغيير اسم عقار محفظ

أسفله  املمضي  والرهون  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

باإلعالم للعموم أن السيدة غوغو زعيمة بنت محمد، الساكنة حي 

بام بلوك 14 رقم 3 سيدي سليمان، والسيد الدرمون عماد ابن محمد 

الساكن باقامة براديس عمارة 3 شقة 6 املنصورية بوزنيقة طلبا أن 

املدعو  امللك   25  -  61290 عدد  العقاري  بالرسم  املتعلق  اسم  يغيرا 

"مرمي "الكائن باقليم بن سليمان ليتم تعويضه باسم – جنان زعيمة 

- JNANE ZAIMA

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مازي املصطفى    

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41219 - 27

اسم امللك : "  االخالص ".

موقعه : اقليم ودائرة خنيفرة ، ملخقة و جماعة موحى وحمو الزياني، 

املكان املدعو : فارة.

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هـ 18 آ 40 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق )ملك عمومي( ؛

شرقا : الطريق )ملك عمومي( ؛

جنوبا : حميدي محمد ؛

غربا : احسينة عبد املالك ، احسينة حميد .

طالب التحفيظ : اعز عبد اللطيف .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" ايديكل 02 "

ذي املطلب رقم 9480 - 27

 1126 عدد  الرسمية  باجلريدة  املدرج  التحديد  انتهاء  عن  االعالن  ان 

بتاريخ 29 يوليو 2020 قد مت نشره عن طريق اخلطأ وذلك لكون املطلب 

املذكور قد سبق ان اودع في اطارالتحفيظ اجلماعي لالمالك القروية 

بانتهاء  اإلعالن  أدرج  التي   - تيغسالني  جماعة   – القباب  ملنطقة 

حتديدها باجلريدة الرسمية

املؤرخة في 12 يوليو 2006 عدد 393 .

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 

لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  1969بشان  يوليوز   25 املوافق   1389

القروية. - املطالب هي كالتالي : 

 38945 - 39213 - 39741 - 39638 - 37882 - 38029 - 38132 - 37636

 -  39753  -  37829  -  36985  -  39422  -  38258  -  37584  -  37831  -

 39319 - 37622 - 38246 - 37547 - 37627 - 38035 - 37620 - 39760

 -  39654  -  39640  -  38470  -  37621  -  37573  -  37615  -  37623  -

 37548 - 37551 - 38563 - 38000 - 39320 - 38947 - 38472 - 38469
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 -  37790  -  36370  -  36741  -  38558  -  39552  -  39578  -  37599  -

 38955 - 37734 - 39917 - 36155 - 36151 - 36727 - 36392 - 37746

 -  38256  -  38251  -  37583  -  36156  -  37872  -  38260  -  38150  -

 37726 - 37736 - 37748 - 37755 - 37982 - 37687 - 37701 - 37722

 -  39496  -  39929  -  36679  -  38529  -  36729  -  38396  -  37735  -

 39906 - 39423 - 39742 - 39900 - 37090 - 38508 - 39686 - 39618

 -  38523  -  37866  -  38227  -  37876  -  37099  -  37472  -  38271  -

 38521 - 36159 - 36164 - 37561 - 37114 - 37436 - 37107 - 38360

 -  36695  -  36144  -  36799  -  38548  -  38527  -  37916  -  37113  -

 37063 - 38549 - 38543 - 38499 - 36505 - 38498 - 36662 - 36275

 -  39603  -  39609  -  38958  -  39726  -  38289  -  38292  -  36510  -

 39787 - 39793 - 39935 - 39824 - 39034 - 39324 - 39321 - 39472

 -  37684  -  39036  -  39325  -  39764  -  39763  -  39701  -  39777  -

 39550 - 39732 - 39907 - 39961 - 38962 - 38965 - 38969 - 38976

 -  39624  -  39945  -  39942  -  39759  -  39711  -  38925  -  39576  -

 39421 - 39579 - 39904 - 39910 - 39177 - 39812 - 39807 - 39279

 -  39747  -  39557  -  39761  -  39715  -  39210  -  39728  -  39709  -

39905 - 39294 - 39920 - 39752 - 38249 - 39915 - 37737

والكل على الرمز  - 27

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بخنيفرة

طارق فضيلي   

 

محافظة ورززات

مطلب رقم 50076 - 28

اسم امللك : ملك عبد الواحد

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تكمي اجلديد.

مسـاحتـه : ) 01 ار 19 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي طابق اول ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : ارحال عبد القادر ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السـيد اعبي عبد الواحد بن عيسى.

مطلب رقم 42674 - 28

اسم امللك : ملك بوحسيني

 : املدعو  احملل  تازناخت،  امرزكان، جماعة  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

مركز تازناخت.

مسـاحتـه : ) 07 هـ 09 ار 88 س(.

نـوع امللك : ارض عارية بها بناية مهدمة و بئر ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 678 و الطريق ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 678 و الطريق؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 678 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 678 و احلاج حمو ايت باحو؛

طالب التحفيظ : السـيد بوحسيني احلسني بن علي.

مطلب رقم 49858 - 28

اسم امللك : امسول 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : القصبة.

مسـاحتـه : ) 02 ار 63 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مطلب عدد 49859 - 28 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : اكن محمد ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49859 - 28

اسم امللك : امسول 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : القصبة.

مسـاحتـه : ) 02 ار 60 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : الزنيفي مبارك ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : مطلب عدد 49858 - 28 و مصرف ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49869 - 28

اسم امللك : تورتيت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تازناخت، احملل املدعو : ادرك.

مسـاحتـه : ) 01 ار 91 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 678 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقم 42696 - 28

اسم امللك : امسن 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تسليت.

مسـاحتـه : ) 93 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43179 - 28

اسم امللك : ارشكن 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 84 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : باقاين محمد ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43186 - 28

اسم امللك : ازواين 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 56 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف و ورثة صبري محمد وورثة ضعيف محمد ؛

شـرقـا : ورثة صبري محمد ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43187 - 28

اسم امللك : ازواين 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 1 ار 33 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : سكوري عبد الرحمان ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ايت حلسن محمد بن حلسن ؛

غـربـا : ايت احلاج احلسني ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43188 - 28

اسم امللك : دار تفراوت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 01 ار 62 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : ايت احلاج احلسني ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ايت سعيد محمد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43189 - 28

اسم امللك : ازواين 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 02 ار 76 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ورثة ايت حلسن محمد بن يدير ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ايت حامد عبد الرحمان و حدا حسن ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43190 - 28

اسم امللك : ازواين 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 01 ار 64 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت علي السمليل و ايت البرج محمد ؛

شـرقـا : ايت سعيد محمد ؛

جـنـوبا : ورثة ايت بيكني محمد ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43191 - 28

اسم امللك : تزاغني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 01 ار 12 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : حدا احلسن ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ورثة ايت حلسن محمد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43255 - 28

اسم امللك : داو بيخساين

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 48 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 676 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 676 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49841 - 28

اسم امللك : ايخف نسلي 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 04 ار 11 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ايت حما علي ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ورثة ايت موحى ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49842 - 28

اسم امللك : ايخف نسلي 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 08 ار 47 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ورثة بوحلريش ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49855 - 28

اسم امللك : ترتيت نواعراب

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 05 ار 94 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت لكرش و بوحسني ؛

شـرقـا : مزوز اليعقوبي و ايت اوحسي ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : صفروي حلسن ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49868 - 28

اسم امللك : تزيوين 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 02 ار 79 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت واحي عبد اهلل ؛

شـرقـا : ورثة بوحلريش ؛

جـنـوبا : ورثة بوحلريش ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49872 - 28

اسم امللك : تورتيت ندار ازرك

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

امدغر التحتاني.

مسـاحتـه : ) 01 ار 95 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43095 - 28

اسم امللك : اركيون 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

توريرت نتغدوت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 06 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛
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حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43094 - 28

اسم امللك : اركيون 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

توريرت نتغدوت.

مسـاحتـه : ) 04 ار 44 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ايت تليت محمد ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43093 - 28

اسم امللك : ايكورضان

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

توريرت نتغدوت.

مسـاحتـه : ) 04ار 64 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 680 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680 ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49857 - 28

اسم امللك : حتت املسجد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.

مسـاحتـه : ) 13ار 17 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43126 - 28

اسم امللك : تيغزوين نوفال

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

توريرت نتغدوت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 07 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43127 - 28

اسم امللك : تيغزوين نيزدار

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

توريرت نتغدوت.

مسـاحتـه : ) 04 ار 38 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43162 - 28

اسم امللك : متالل 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : امتزكني.

مسـاحتـه : ) 73 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقم 43195 - 28

اسم امللك : فدان اجلامع

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تنليف.

مسـاحتـه : ) 12 ار 85 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43193 - 28

اسم امللك : اكر نوفال

موقعه : اقليم رزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تومجيشط.

مسـاحتـه : ) 52 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49835 - 28

اسم امللك : فدان املسجد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اكينس.

مسـاحتـه : ) 05 ار 26 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49821 - 28

اسم امللك : داو اورتي

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اكينس.

مسـاحتـه : ) 01 ار 91 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43120 - 28

اسم امللك : اليغن 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اماريغن.

مسـاحتـه : ) 02 ار 92 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : ساقية ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43161 - 28

اسم امللك : تسوكت 1

موقعه : اقليم رزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : امتزكني.

مسـاحتـه : ) 67 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43163 - 28

اسم امللك : متالل 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : امتزكني.

مسـاحتـه : ) 76 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.



عدد 1132 - 20 محرم 1442 )09 سبتمبر 2020(4038

مطلب رقم 43164 - 28

اسم امللك : تبرغناس

موقعه : اقليم رزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : امتزكني.

مسـاحتـه : ) 92 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43196 - 28

اسم امللك : اغلي 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تنليف.

مسـاحتـه : ) 70 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها شجرة زيتون ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43197 - 28

اسم امللك : اغلي 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تنليف.

مسـاحتـه : ) 1 ار 25 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 49820 - 28

اسم امللك : تغالنت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اكينس.

مسـاحتـه : ) 45 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بورزازات

عبد الرحيم الطاهري    

 

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم  25745 - 30 

اسم امللك : " السواني 1 ".

: إقليم  سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، جماعة موالي عبد  موقعه 

القادر، دوار الكرميات.

مساحته: 1 هـ 85 آر50 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة فضول و مطلب رقم 25791 - 30؛

جنوبا : مطلب عدد 25744 - 30، 

شرقا : محمد زيار و اخلندق؛

غربا : مطلب رقم 25791 - 30.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان. 

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني الدفالي"

إقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب،

جماعة عني الدفالي وقيادة عني الدفالي.

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم يشرفه أن ينهي لعلم 

اسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  اخر  أن  العموم 

إقليم  الدفالي"  "عني  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة 

سيدي قاسم دائرة تالل الغرب قيادة عني الدفالي جماعة عني الدفالي، 

ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن طبقا للظهير 

الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1398 املوافق 25 

يوليو 1969 وهي كالتالي :

 -  16946  -  16872  -  16865  -  16863  -  16859  -  16851  -  16774  -

 17124 - 17064 - 17060 - 17048 - 17042 - 17008 - 17004 - 16973

 -  17936  -  17786  -  17672  -  17500  -  17285  -  17215  -  17211  -

 19454 - 19132 - 19041 - 18937 - 18526 - 18282 - 18279 - 18146

 -  19992  -  19967  -  19849  -  19736  -  19712  -  19706  -  19633  -

 21214 - 21037 - 20848 - 20783 - 20336 - 20324 - 20199 - 20017
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 -  22268  -  22259  -  22258  -  21558  -  21372  -  21356  -  21333  -

 22675 - 22671 - 22645 - 22623 - 22540 - 22496 - 22413 - 22298

 -  23048  -  22999  -  22862  -  22854  -  22840  -  22816  -  22743  -

 24534 - 24520 - 23356 - 23351 - 23110 - 23087 - 23068 - 23052

 -  24650  -  24634  -  24626  -  24616  -  24592  -  24580  -  24545  -

 24758 - 24757 - 24744 - 24736 - 24720 - 24688 - 24666 - 24659

 -  24819  -  24818  -  24808  -  24803  -  24802  -  24795  -  24765  -

 24893 - 24862 - 24840 - 24839 - 24828 - 24827 - 24825 - 24823

 -  24986  -  24974  -  24948  -  24947  -  24922  -  24910  -  24896  -

 25143 - 25108 - 25081 - 25025 - 25020 - 25012 - 24988 - 24987

 -  25188  -  25165  -  25156  -  25155  -  25152  -  25149  -  25146  -

 25258 - 25255 - 25251 - 25244 - 25220 - 25217 - 25214 - 25210

 -  25315  -  25314  -  25312  -  25304  -  25278  -  25271  -  25263  -

 25401 - 25400 - 25388 - 25379 - 25378 - 25366 - 25362 - 25336

 25447 - 25446 - 25429 - 25428 -

 الكل حتت عدد 30

احملافظ على األمالك العقارية  بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني   

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-234

امللك املسمى : " ايفني الدولة 1 قروي"

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" بوتكونت" 

مساحته : 11 هكتار 00 آ 80 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 38495 - 31

شرقا : الطريق

جنوبا : املطلب عدد 1783 - 31

غربا : امللك العام البحري ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية.

مطلب رقم 09-4762

امللك املسمى : " خلصاص الدولة 47 "

موقعه : جماعة وقيدة ايت الرخى دائرة خلصاص اقليم سيدي ايفني 

ايفني باحملل املدعو" ايت الرخى " 

مساحته : 75 آ 61 سنتيار،

نوعه : أرض عارية بها بنايتني من سفلي ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : طريق تيغرت

جنوبا : الطريق اجلهوية اجتاه تيزنيت

غربا : الطريق اجلهوية اجتاه تيزنيت

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية.

مطلب رقم 31-11779

امللك املسمى : " ايفني الدولة 68 جزء"

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو "سيدي ايفني املركز" 

مساحته : 01 هكتار 09 ار 92 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر ، 

اجملاورون : 

شماال : احلافة ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 17303 - 31 ،

جنوبا : الشعبة ،

غربا : امللك العام البحري،

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية.

مطلب رقم 31-22282

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 87 قروي "

تيزنيت  اقليم  تافراوت  دائرة  تهالة  قيادة  وافقا  ايت  : جماعة  موقعه 

باحملل املدعو" توكال" 

مساحته : 05 آ 81 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الدولة امللك اخلاص،

شرقا : مطلب رقم 21863 - 31 ، 

جنوبا : الدولة امللك اخلاص ،

غربا : الدولة امللك اخلاص

 طالبو التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت ومن معه 
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مطلب رقم 31-22383

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 145 قروي "

تيزنيت  اقليم  تافراوت  دائرة  تهالة  قيادة  وافقا  ايت  : جماعة  موقعه 

باحملل املدعو" توكال" 

مساحته : 02 هـ 76 آ 75 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الدولة امللك اخلاص،

شرقا : الدولة امللك اخلاص،

جنوبا : الدولة امللك اخلاص ،

غربا : مطلب رقم 22281 - 31،

طالبو التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت ومن معه.

مطلب رقم 31-128645

امللك املسمى : " بنداني "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" تيرت 2" 

مساحته : 01 آ 54 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بواليم ،

شرقا : ورثة بواليم ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،

طالبة التحفيظ : السيدة بشرى بنداني بنت عبد القادر.

مطلب رقم 31-138931

امللك املسمى : " الفالح"

موقعه : جماعة وقيادة ميراللفت باحملل املدعو"حي االبتهاج امي نتركا" 

مساحته : 01 ار 87 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : الرسم العقاري رقم 27810 - 31 ،

جنوبا : الزنقة ،

غربا : املطلب رقم 14686 - 31،

طالب التحفيظ : السيد محمد شنكلي بن احمد.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت 

عبد القادر ابوحامد    

محافظة تاونات

مطلب رقم 11167 - 37

اسم امللك : " الرميلة 1 " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف دوار اجملابرة ؛

وقع حتديده في : 06 يوليو 2018 ؛

مساحته : 19 ار 82 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

شماال : طالب التحفيظ ؛ 

شرقا : طلحةاحمد بن عبدالسالم و بوزكو احمد بن البشير . 

جنوبا : طريق عمومية غير معبدة ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11176 - 37 ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 11168 - 37

اسم امللك : " قاع اجلامع " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف دوار اجملابرة ؛

وقع حتديده في : 06 يوليو 2018 ؛

مساحته : 21 ار 79 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون و بناية خفيفة ؛

شماال : ورثة محمد بن حميدة ؛ 

شرقا : ورثة محمد بن حميدة . 

جنوبا : فاطنة بوزكو و محمد بوزكو ؛

غربا : طريق عمومية ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 11685 - 37

اسم امللك : " خندق شجرة " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات احملل املدعو حي اخمالشة ؛

وقع حتديده في : 13 فبراير 2018 ؛

مساحته : 18 ار 43 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : الرسم العقاري عدد 8482 - 37 ؛ 

شرقا : طريق عمومية معبدة عرضها 6 امتارو مزايتي احمد . 

جنوبا : مزايتي عبداجلليل بن بوزيد ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 2016 - 37 ؛

طالب التحفيظ : بوزيد ي تيالي عبدالفتاح .
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مطلب رقم 28018 - 37

اسم امللك : " الرميلة " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو مزارع و 

أمالك اجلعافرة ؛

وقع حتديده في : 18 يوليو 2017 ؛

مساحته : 97ار 35 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

شماال : رفيع علي ، العاللي حسني راضية و امللولي احمد و الشعبة 

وبعدها العاللي امحمد ؛ 

خطابي  اجلاللي  و  عبدالسالم  بن  مرزوق  اخلبازي  االحباس،   : شرقا 

والكالطي محمد و العاللي حسني رادية . 

جنوبا : رحمة الغالي بنت عبدالسالم ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 37-5401 ؛

طالب التحفيظ : احمد الكساكس بن حمو .

مطلب رقم 28217 - 37

اسم امللك : " كدية مجمولة " ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات احملل املدعو أوالد سعيد 

وقع حتديده في : 19 مارس 2018 ؛

مساحته : 22 ار 65 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : فطيمة العبادي ؛ 

شرقا : طريق عمومية عرضها 9 امتار 

جنوبا : ورثة الفقير احمد بن سي عبداهلل ؛

غربا : ورثة علي الدكوج ؛

طالب التحفيظ : عبد اجمليد املرابط . 

مطلب رقم 63829 - 37

اسم امللك : " عني عبدالكرمي " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني لكدح دوار احلماري ؛

وقع حتديده في : 07 فبراير 2019 ؛

مساحته : 02 هـ 21 ار 21 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون و بئر ؛

شماال : اليوبي اخلمار ؛ 

شرقا : اليوبي اخلمار . 

جنوبا : زغودي عبدالسالم وورثة الزغودي الشعبة و عبدالرحيم البغدادي ؛

غربا : الشعبة و االحباس ؛

طالب التحفيظ : ادريس لشقر . 

مطلب رقم 63880 - 37

اسم امللك : " ملك الشارف " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة وبلدية تاونات احملل املدعو حي احجد دريان ؛

وقع حتديده في : 13 ماي 2019 ؛

مساحته : 96 ار 00 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : احمد الشارف ؛ 

شرقا : زنقة عرضها متغير . 

جنوبا : ورثة أوالد حمادي ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 7113 - 37 ؛

طالب التحفيظ : الشارف محمد بن اجمد .

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

بن طامة يوسف      

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30118 - 41

اسم امللك : "الفتح".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية املنزل، احملل املدعو : "جتزئة مشرير".

مساحته : 01 آ 10 س.

نوعه : أرض عارية بها شجرة واحدة من الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : ادريس اغزر؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : محمد بومعقل؛

طالبة التحفيظ : السيدة أمينة بنت عالل اطحيطح.

مطلب رقم 30122 - 41

اسم امللك : "الكدار".

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

احملل املدعو : "دوار املروج" 

مساحته : 62 آ 72 س.

نوعه : أرض محجرة بها بناية من سفلي وبئر؛

اجملاورون : 

شماال : محمد ملوك؛

شرقا : محمد ملوك؛

جنوبا : محمد ملوك؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز بن حلسن الكدار.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ملك الذهبي " 

موضوع املطلب رقم 9395 - 43 الذي نشر االعالن عن ملخص

 مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1126 

بتاريخ 29 يوليو 2020  

عوضا عن :

طالب التحفيظ : موالي ادريس الذهبي بن موالي املامون؛

أقرأ :

طالب التحفيظ : محمد املهدي الذهبي بن موالي ادريس؛

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

               جواد شريفي.

 

محافظة عني الشق - الدار البيضاء

مطلب رقم 1004 - 47

اسم امللك : ارض التوفر .

موقعه  :  البيضاء عني الشق دوار املكانسة  

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ  :  02 ار 92 سنتيارا.

نوعه  :  أرض عارية،

اجملاورون  : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 38324 س، وممر من 1.60 متر

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 38324 س، وممر 

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 38324 س، وممر من 4 متر،

غربا : تابت محمد، امينة، علمي محمد مطلب حتفيظ رقم 38324/س، 

طالب التحفيظ : سيدي اخلمار قشابوا ومن معه،

مطلب رقم 1008 - 47

اسم امللك : ارض مكاوي  

موقعه   : البيضاء عني الشق دوار اوالد القاضي  

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ : 34 ار و 82 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية،

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم  6774/د،

شرقا : طريق عمومية

جنوبا :  رسم عقاري عدد : 16396 - 63،

غربا : مطلب حتفيظ رقم  886 - 63، مطلب 673 - 47،

طالب التحفيظ : أحمد مكاوي ،

مطلب رقم 1013 - 47

اسم امللك : ارض بوحلو

موقعه : البيضاء عني الشق دوار املكانسة  

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ : 02 ار 02 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية،

اجملاورون  : 

شماال : ارض عارية 

شرقا : خديجة بنت حمو 

جنوبا : محمد بن عبد القادر

غربا : ارض عارية، 

طالب التحفيظ : علي بوحلو بن سعيد،

مطلب رقم 1017 - 47

اسم امللك : 3410 حضري

موقعه : البيضاء عني الشق حي عني الشق 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك تبلغ : 

القطعة األولى : 02 ار 28 سنتيارا.

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري 33894 - 01، 

شرقا : الرسم العقاري 33894 - 01،

جنوبا : الرسم العقاري 33894 - 01

غربا : طريق تدارت ، 

القطعة الثانية : 14أر 04 سنتيارا 

اجملاورون : 

11885/س،  العقاري  الرسم   ،33  -  13396 العقاري  الرسم   : شماال 

الرسم العقاري 13397 - 33، الرسم العقاري 13398 - 33،    

شرقا : الرسم العقاري 33894 - 01،

جنوبا : الرسم العقاري 13394 - 33،

غربا : طريق تدارت ، 

القطعة الثالثة : 05 أر 75 سنتيارا 

اجملاورون : 

 ،33 -  13417 العقاري  الرسم   ،33 -  13401 العقاري  الرسم   : شماال 

الرسم العقاري 11885 س، 

شرقا : الرسم العقاري 33894 - 01،

جنوبا : الرسم العقاري 33894 - 01،

غربا : الرسم العقاري 33894 - 01،

القطعة الرابعة : 15 أر 23 سنتيارا 

اجملاورون : 

 ،33  -  13463 العقاري  الرسم  11885/س،  العقاري  الرسم   : شماال 

الرسم العقاري 13423 - 33، 
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شرقا : شارع الداخلة،

جنوبا : الرسم العقاري 33894 - 01،

غربا : الرسم العقاري 33894 - 01،

نوعه : مسلك طرقي قدمي مت تغيير استعماله 

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص،

احملافظ على األمالك العقارية بالبيضاء عني الشق.

                             محمد اخللطي.

 

محافظة أكدال - الرياض الرباط

 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 هشام امغري اجلاعل  محل اخملابرة معه 04 عمارة 16 د جتزئة 

الشعبي الهرهورة متارة الشاطئ، طلب بواسطة محاميه أن يسلم 

له نظيرا جديدا للرسم العقاري رقم 41970/ر/املؤسس للملك املدعو: 

" فاطمة التونسي " 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 برشيد

مطلب رقم 839 - 53

اسم امللك : ارض معزوزة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار احلدادة .

وقع حتديده في : 09 أغسطس 2010 . 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و مخزن و اسطبل .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 18 ار 85 س .

اجملاورين : 

شماال : ورثة دامية بنت محمد بن محمد بن قاسم ؛

شرقا : انصاري العايدي بن محمد بن محمد و انصاري عبد القادر بن 

محمد و طالب التحفيظ ؛

جنوبا : طريق عمومي من 10 امتار ؛

غربا : ورثة دامية بنت محمد بن محمد بن قاسم ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( زهير السعدية بنت محمد .

مطلب رقم 17584 - 53

اسم امللك : فدان احلرمات .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار الشراكي .

وقع حتديده في : 21 مارس 2017 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 ار 39 س .

اجملاورين : 

شماال : مطلب رقم 6012 - 53 ؛

شرقا : مطلب رقم 7082 - 53 ؛

جنوبا : ورثة الفاسي الفهري ؛

غربا : ورثة مصطفى بن بوعزة ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( املعطي هنيب بن العربي .

مطلب رقم 17852 - 53

اسم امللك : تيرس بير املعزة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد حلسن .

وقع حتديده في : 12 فبراير 2018 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 84 ار 27 س .

اجملاورين : 

شماال : الرسم العقاري 56629 - 53 مرسلي سعيد و ساقي امحمد ؛

شرقا : ورثة عبد اهلل بن بوشعيب ؛

جنوبا : مجاهد بوعزة ؛

غربا : طريق من 10 امتار ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد مجاهد بن احلبشي .

مطلب رقم 18346 - 53

اسم امللك : فدان العجل .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار بطيوة .

وقع حتديده في : 15 أبريل 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 62 ار 77 س .

اجملاورين : 
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شماال : ممر من 5 امتار و من ورائه الرسم العقاري 34538 - 53 ؛

شرقا : الرسم العقاري 129142 - 53 و فاطمة بنت عزوز و احمد يامو الهنة ؛

جنوبا : احمد يامو الهنة و مطلب رقم 2081 - 53 ؛

غربا : ورثة بوشعيب امكارجي ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( محجوبة شجيع بنت املكي .

مطلب رقم 18371 - 53

اسم امللك : ارض حمزة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد عالل شراقنة .

وقع حتديده في : 29  أبريل 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 23 ار 37 س .

اجملاورين : 

شماال : طريق معبدة من 30 متر رابطة بني حد السوالم و برشيد ؛

شرقا : ممر من 3 امتار و من ورائه الرسم العقاري 22038 - 53 و مطلب 

رقم 37 - 53 و مطلب رقم 241 - 53 و مطلب رقم 7786 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري 32931 - 53 ؛

غربا : مصطفى جاد ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد جاد بن محمد .

مطلب رقم 18381 - 53

اسم امللك : ارض ملوكات .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اوالد عمر اوالد رحال .

وقع حتديده في : 06 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املتوسط .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 46 ار 17 س .

اجملاورين : 

شماال : طريق عمومي من 10 امتار ؛

شرقا : واد احليمر ؛

جنوبا : ورثة حمزي احلاج الغزواني و مطلب رقم 18384 - 53 و املكتب 

الوطني للماء الصالح للشرب و مطلب رقم 14384 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 14384 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( زبيدة ايت ناصر بنت احلاج محمد .

مطلب رقم 18384 - 53

اسم امللك : ارض ملوكات .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اوالد عمر اوالد رحال .

وقع حتديده في : 08 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 68 ار 97 س .

اجملاورين : 

شماال : مطلب رقم 18381 - 53 ؛

شرقا : سلوى اجملدوي و حمزي محمد ؛

جنوبا : الرسم العقاري 25072 - 53 و الرسم العقاري 28363 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 9562 - 53 و املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( سعد حمزي بن الغزواني .

مطلب رقم 18432 - 53

اسم امللك : بئر حلمر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد حمادي .

وقع حتديده في : 13 يونيو 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي و حوض و بئر و يخترقها 

خط كهربائي من الضغط املنخفض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 41 ار 53 س .

اجملاورين : 

شماال : ممر من 8 امتار ؛

شرقا : الرسم العقاري 60970 - 53 ؛

: اجلياللي املهوري بن قاسم و طالب التحفيظ و ورثة الفقيه  جنوبا 

محمد حفيظ ؛

غربا : ورثة سعيد عريف بن ماشي بن سي قاسم ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد اجلورباوي بن اخملتار .

مطلب رقم 18508 - 53

اسم امللك : ارض حادة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار العيايدة .

وقع حتديده في : 27  سبتمبر 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 70 ار 60 س .

اجملاورين : 

شماال : ورثة بوشعيب بلمحفوظ ؛

شرقا : الرسم العقاري 25588/د ؛

جنوبا : رحيم ادريس و ممر من 3 امتار ؛

الرسم  و   53  -  18509 رقم  مطلب  و  21367/س  رقم  مطلب   : غربا 

العقاري 25592/د ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( سعيدة رحيم بنت عبد الرحمان و من معها .

مطلب رقم 1136 - 53

اسم امللك : ارض سيكي .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد عمرو .

وقع حتديده في : 26 أغسطس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها جماعة و بنايات اخرى و بئر و صهريج و خزان و 

يخترقها خطني كهربائيني و طريق من 5 امتار .
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 44 ار 89 س .

اجملاورين : 

شماال : حلسن بن اعمر ؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 3612 ؛

جنوبا : مطلب رقم  3409 - 53 ؛

غربا : واد مازر ؛

طالب التحفيظ : جماعة الفقرة اوالد عمرو ؛

مطلب رقم 8441 - 53

اسم امللك : احلرشة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد املعطي .

وقع حتديده في : 25 يناير 2019 . 

يخترقها  و  مأوى  و  بئر  و  سفلي  من  بناية  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

. كهربائيني  وخطني  امتار   5 من  مومي  العقاري  الرسم  مم 

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 50 ار 54 س .

القطعة االولى : حتت تسمية الليموني مساحتها 55 آر99 س يحدها :

شماال : مطلب رقم  22963/س ؛

شرقا : طريق من 20 متر ؛

جنوبا : ممر من 5 امتار و من ورائه مطلب رقم  32549/س و مطلب رقم  

1948 - 15 و الرسم العقاري 92242 - 53 ؛

غربا : القطعة الثانية ( مطلب رقم  8441 - 53 )؛

 55 آر   94 01 هك  : حتت تسمية احلرشة مساحتها  الثانية  القطعة 

س يحدها :

شماال : مطلب رقم  22963/س و مم الرسم العقاري مومي من 5 امتار 

و ورثة العايدي بن عبد السالم ؛

شرقا : القطعة االولى ( مطلب رقم  8441 - 53) و مم الرسم العقاري 

مومي من 5 امتار و مطلب رقم  22963/س ؛

جنوبا : الرسم العقاري 5394/س ( ق5) و مطلب رقم  22963/س ؛

غربا : الرسم العقاري 18033/س ( ق1) ؛

طالب التحفيظ : الليموني محمد و من معه ؛

مطلب رقم 9562 - 53

اسم امللك : قناة الكارة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد عمر .

وقع حتديده في : 10  يوليو 2020 . 

نوعه : قناة للماء الصالح للشرب .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 ار 59 س .

اجملاورين : 

بن  محمد  املقدم  و  للشرب  الصالح  للماء  الوطني  املكتب   : شماال 

احلاج صالح ؛

شرقا : املقدم محمد بن احلاج صالح ؛

جنوبا : الرسم العقاري 25072 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم  14384 - 53 ؛

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ؛

مطلب رقم 18093 - 53

اسم امللك : ارض الفيضة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار البهالة .

وقع حتديده في : 02 أبريل 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 ار 66 س .

اجملاورين : 

شماال : ورثة املكي ولد ادريس ؛

شرقا : وصفي بوعزة و وصفي قاسم ؛

جنوبا : ورثة احلاج مسعود ؛

غربا : طريق من 10 امتار ؛

طالب التحفيظ السيد)ة( : احمد حسيب بن عبد القادر ؛

مطلب رقم 18292 - 53

اسم امللك : ارض الظهر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار الصواكة .

وقع حتديده في : 13 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 ار 90 س .

اجملاورين : 

شماال : الوصفي محمد ؛

شرقا : طريق من 10 امتار ؛

جنوبا : ورثة محمد بن املوات و محمد بن بنور ؛

غربا : ورثة محمد بن خشان ؛

طالب التحفيظ السيد)ة( : يوسف ملساوي بن عبد اهلل ؛

مطلب رقم 18360 - 53

اسم امللك : نسانس .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار العيايدة .

وقع حتديده في : 26 يونيو 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 01 ار 87 س .

اجملاورين : 

شماال : عبد اجمليد بوخاري بن بوشعيب ؛

شرقا : عبد اهلل وتقي و احلسني عمراني ؛

جنوبا : محمد بوخاري بن بوشعيب ؛

غربا : محمد بوخاري بن بوشعيب ؛

طالب التحفيظ السيد)ة( : فاطمة البخاري بنت محمد ؛
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مطلب رقم 18509 - 53

اسم امللك : ضاية عقيدة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار العيايدة .

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 62 ار 35 س .

اجملاورين : 

شماال : الرسم العقاري 25592/د ؛

شرقا : مطلب رقم  18508 - 53 ؛

جنوبا : مطلب رقم  21367/س ؛

غربا : مطلب رقم  2023/63 ؛

طالب التحفيظ السيد)ة( : املصطفى اشكالت بن اخملتار ؛

 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 22035 - س

اسم امللك : حبل الترس .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد احريز دوار التشايش .

وقع حتديده في : 22 أغسطس 2019.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 13 هك 10 أر 10 س.

نوعه : أرض فالحية .

طالب التحفيظ : السيد )ة( احمد بن صالح ومن معه .

 2457 إن هذا االعالن يلغي االعالن الذي صدر باجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 27 نوفمبر 1959 .

      احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                     فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد
          

مطلب رقم 17088 - 54

اسم امللك : "بالد العلمي".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة بني سنوس، دوار 

اوالد علي بلحسن، 

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019.

مساحته : 02 هـ 49 آ 04 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : املمر ؛ الرسم العقاري رقم 329 - 54؛ 

شرقا : الطريق،

جنوبا : الطريق؛العلمي محمد بن املدني؛

غربا : ورثة علي العلمي احلليمي؛. 

طالب التحفيظ : السيد حميد العلمي بن محمد.

مطلب رقم 6829 - 54
اسم امللك : "بالد التوتيات".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي؛ جماعة الرتبة ، احملل املدعو
ظهر طيكوك.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.
مساحته : 28 آ 15 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار زيتون.
اجملاورون : 

شماال : امحمد الدراز؛ممر عمومي؛ العياشي احلياني؛ 
شرقا : ورثة احميدو السريفي؛ علي البردي؛

جنوبا : ورثة حلسن داوود؛
غربا : محمد قريش.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

مطلب رقم 6828 - 54
اسم امللك : "بالد الدويب".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي؛ جماعة الرتبة ، احملل املدعو ظهر طيكوك.
وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

مساحته : 25 آ 35 س.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : محمد بن الوارتي؛ 

شرقا : امحمد احلشادي؛
جنوبا : امحمد احلشادي؛ شعبة؛

غربا : ورثة املعطي قالل؛ حميد القالل.
عنها  النائب  االسالمية  الشؤون  و  االوقاف  :  وزارة  التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات.

مطلب رقم 6154 - 54
اسم امللك : "إمياتن".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي؛ جماعة تافرانت ، دوار تلغراص.
وقع حتديده في : 02 ماي 2019.

مساحته : 31 آ 58 س.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : املفضل احلضري؛ ورثة موالي علي الدرقاوي؛ 

شرقا : اخلندق؛
جنوبا : نورالدين احلضري؛ محمد شدادي؛ورثة عبدالسالم احلضري؛

غربا : ورثة عبدالسالم احلضري.
طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

مطلب رقم 7241 - 54
اسم امللك : "بن عيدة".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي؛ جماعة الرتبة ، دوار بني كدار.
وقع حتديده في : 27 أغسطس 2019.

مساحته : 08 آ 29 س.
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نوعه : أرض فالحية بها أشجار التني.

اجملاورون : 

شماال : العياشي القصري؛ 

شرقا : العيشي القصري؛عبدالرحمان الشافعي؛

جنوبا : عبدالرحمان الشافعي؛

غربا : امحمد بلقاضي؛ ممر رجلي.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

مطلب رقم 7214 - 54

اسم امللك : "اخلروبي أمني".

 ، بوشتى  موالي  بامحمد؛ جماعة  قرية  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

دوار القلعة.

وقع حتديده في : 21 يناير 2019.

مساحته : 53 آ 24 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : املطلب التحفيظ رقم 7213 - 54؛ حورية بنت أحمد؛ 

شرقا : عبداهلل احلرش؛

جنوبا : جنيب اخلروبي؛ أحمد احلمايني؛

غربا : اجلياللي البوزيدي.

طالب التحفيظ : السيد  جنيب اخلروبي بن عبدالعزيز.

مطلب رقم 18154 - 54

اسم امللك : "بالد الكاريان".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي بوشمار.

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019.

مساحته : 75 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : ادريس فريح؛

غربا : ورثة محمد محمودي.

طالبة التحفيظ السيدة :  فتيحة بنخدة بنت اخلمار.

مطلب رقم 5358 - 54

اسم امللك : "الندر".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي؛ جماعة كالز ، احملل املدعو الندر.

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2019.

مساحته : 50 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عبدالسالم الزاز؛ 
شرقا : ممر رجلي؛

جنوبا : عبدالواحد املصمودي؛
غربا : عبدالواحد املصمودي.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات.

 مطلب رقم 18136 - 54
اسم امللك : "عني القاضي".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة غفساي، حي الريف.
وقع حتديده في : 02 ديسمبر 2019.

مساحته : 02 آ 50 س.
نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 
شماال : املمر العمومي؛ 

شرقا : محمد بوبالد؛ حسن الديب؛
جنوبا : محمد العالوي؛ طامو الديب؛

غربا : الزنقة.
طالبي التحفيظ :

 1 - السيد عبدالعزيز املريزق بن عبداهلل؛
2 - السيدة اميان الكراشل بنت محمد.

مطلب رقم 18142 - 54
اسم امللك : "جنان دوم قواسم".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي موسات.
وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

مساحته : 54 آ 69 س.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 
شماال : ورثة عبدالسالم السحباني؛ 

شرقا : لزعر بوشتى؛
جنوبا : ورثة بوشتى ولد الطيب؛ بدر مليح؛

 رسم عقاري رقم 367 - 54؛
غربا : املمر العمومي.

طالب التحفيظ : السيد  إدريس السحباني بن عبدالكرمي. 
احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 

                         يوسف بوكنيفي.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 6702 - 57
اسم امللك : "ثالث نايت بوعطية" .

أزرو، جماعة بن صميم، احملل املدعو ثالث  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 
نايت بوعطية
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وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

مساحته االجمالية : 96 آر 96 سنتيار.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 2632 - 57

شرقا : طريق عمومي عرضه خمسة أمتار، الرسم العقاري عدد 10645 - 57

جنوبا : عائشة رحو

غربا : عائشة رحو

احلقوق العينية والتحمالت : 

-  خطوط تيار كهربائية تخترق امللك

- شعبة متر بني العالمتني ب3- ب4 وب-2 ب3

طالب التحفيظ : 

انيس اشركي بن محمد بنسبة ½

محمد أمني مهراوي بن محمد بنسبة ½

مطلب رقـم 6710 - 57

اسم امللك : "ازغار اوزناك" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة عني اللوح احملل املدعو ايت بغا

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020.

مساحته االجمالية : 89 سنتيار.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون :

شماال : ساقية

شرقا : مجاور غير معروف

جنوبا : طريق عمومي

غربا : بلحاج فاطمة

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيظ : عائشة بلحاج بنت ادريس

مطلب رقـم 6646 - 57

اسم امللك : "جنالء" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة تكريكرة

وقع حتديده في : 02  ديسمبر  2019.

مساحته االجمالية :11 هكتار 57 آر 13 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم6768 - 57

شرقا : طريق عرضه 5 أمتار

جنوبا : الرسم العقاري رقم8964 - 57، الرسم العقاري رقم7474/ك

غربا : الرسم العقاري رقم12054/ك

احلقوق العينية والتحمالت : 

-  خط تيار كهربائي مرتفع الضغط يخترق امللك

- شعبتان تخترقان امللك

طالب التحفيظ : رشيد السناوي بن محمد

مطلب رقـم 6693 - 57
اسم امللك : "كهمو" .

املدعو  احملل  اخملفي  سيدي  جماعة  ازرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 
سيدي عدي املركز

وقع حتديده في : 13  ديسمبر  2019.
مساحته االجمالية : 1 آر 78 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايتني، واحدة من طني واألخرى عبارة عن سفلي جتاري 
وطابقني علويني )في طور البناء(

اجملاورون :
شماال : الطريق الوطنية عدد 8 عرضها 30 مترا

شرقا : ورثة محمد معتمد، عائشة كهيمو
جنوبا : عائشة كهمو 

غربا : الزنقة
احلقوق العينية والتحمالت : 

وجود حائط مشترك على طوال العالمات ب3، ب4، ب5، ب6
طالب التحفيظ : 

عبد اهلل كهمو بن احملفوظ بنسبة 1/7
عائشة كهمو بنت احملفوظ بنسبة 1/7
محمد كهمو بن محفوظ بنسبة 1/7

خديجة كهمو بنت احملفوظ بنسبة 1/7
رقية كهمو بنت احملفوظ بنسبة 1/7

فاطمة كهمو بنت محفوظ بنسبة 1/7
زاينة كهمو بنت محفوظ بنسبة 1/7

مطلب رقـم 6698 - 57
اسم امللك : "زوبيت" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة سيدي اخملفي احملل املدعو ايت مرول
وقع حتديده في : 27  ديسمبر  2019.

مساحته االجمالية : 15 آر 98 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية بها بناية

اجملاورون :
شماال : مدرسة

شرقا : واد تيكريكرة
جنوبا : طريق عمومي

غربا : الرسم العقاري رقم6864 - 57
احلقوق العينية والتحمالت : 

-   مدخل مدرسة قريب من العالمة ب1
- ساقية داخل امللك متر بني العالمتني ب2 و ب 5
-اثر ارتفاق مرور قدمي عرضه 5 أمتار يخترق امللك

طالب التحفيظ : عبد الرحمان الورداني بن محمد

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني اللوح"

إقليم إفران
إن احملافظ على األمالك العقارية بإفران، يشرفه ان ينهي الى علم 
العموم ان آخر أجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب املذكورة 
اسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني اللوح" 
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الكائنة بإقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة عني اللوح، وذلك بعد مضي 

شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن عمال مبقتضيات الفصل 8 

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

القروية   لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  بشأن   1969 يوليوز   25 املوافق 

املطالب هي كاآلتي : 4493  ، 4495،4598، 4760،4761 ،  4791،  4899،  

.6192  ،6032 ،5830  ،5390  ،5302  ،4951  ،4902

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                             عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة بسال اجلديدة

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للمخابرة  اقامته  واجلاعل محل  القوارطي،  احمد  السيد  أن  للعموم 

أن يسلم له   16 سال، طلب  معه بطانة شارع الساقية احلمراء رقم 

نظير جديد للرسم العقاري رقم 4876 - 58 املؤسس للملك املسمى 

* الكنز*. الكائن بسال اجلديدة  جماعة احصني  الدائرة احلضرية الوالد 

موسى وذلك بسبب  ضياع  النظير الذي كان سلم له سابقا.

   في إمكان كل شخص يهمه هدا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء  من نشر هدا اإلعالن.

               احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة  بالنيابة.

             يونس خير اهلل.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25169 - 61

اسم امللك : " دينا "

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

احملل املدعو مدشر املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 1 اكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 61 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : عبد احلق عوداني ؛

شرقا : نوفل شتوان ؛

جنوبا : العربي بحراوي ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : فاطمة احلداد ؛

مطلب رقم 24857 - 61 

اسم امللك : " واعلي "

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

املدعو بئر الغازي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 9 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2ار 28س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : محمدي بوشعار ؛

غربا : محمدي بوشعار ؛

طالب التحفيظ : امحمد واعلي ؛

مطلب رقم 24783 - 61

اسم امللك : " يوسف"

، اجلماعة القروية القصر  ، اقليم فحص اجنرة  موقعه : والية طنجة 

الصغير احملل املدعو طالع الشريف ؛

وقع حتديده بتاريخ : 9 ابريل 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار 89س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : خندق ؛

شرقا : السعدية حساني ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : خندق ؛

طالب التحفيظ : يوسف احلمراني ؛

مطلب رقم 19966 - 61

اسم امللك : " اويات "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية قصر اجملاز 

احملل املدعو احلجيرة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 12 ابريل 2018؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هكتار 31ار 77س ؛
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نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : محمد احلسناوي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا:محمد احلسناوي ، غابة بورحال ؛

غربا : ربيعة الشالف ؛

طالب التحفيظ : عبد السالم احلسناوي و من معه ؛

مطلب رقم 25294 - 61

اسم امللك : " العثماني "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة 

بني مكادة احملل املدعو العوامة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 24  ديسمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 88س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : البشير الشاط ؛

شرقا : البشير الشاط ؛

جنوبا : علي معاذ ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : منير العثماني ؛

مطلب رقم 24973 - 61

اسم امللك : " عمر "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة اجلماعة القروية اجلوامعة 

احملل املدعو برارق ، ؛

وقع حتديده بتاريخ : 12 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3ار 30س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : احمد البقالي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا:طريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 10700 - 61 ؛

طالب التحفيظ : نادية القريشي ؛

مطلب رقم 24747 - 61

اسم امللك : " اخلير و البركة "

موقعه : والية طنجة ، اقليم فحص اجنرة ، اجلماعة القروية خميس 

اجنرة احملل املدعو بني معدان ؛

وقع حتديده بتاريخ : 25 مارس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 6هكتار 86ار 18س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد و بئرين ؛

اجملاورون :

شماال : واد ؛

شرقا : واد ، عبد السالم حمراني ؛

جنوبا : خالد القصيمي ، سالم فاضل ، خندق ؛

غربا : سالم فاضل ، مطلب التحفيظ رقم 3131/19؛

طالب التحفيظ : الشركة املسماة شمال هولدينغ ش م م؛

مطلب رقم 17305 - 61

اسم امللك : " احملطة "

احد  القروية  اجلماعة   ، اصيلة  طنجة  عمالة  طنجة  والية   : موقعه 

الغربية احملل املدعو اوالد عياش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 23 يوليو  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 16ار 61س؛

نوعه : ارض عارية بها اصطبل وبراكة ؛

اجملاورون :

شماال : احمد السبيطي ؛

شرقا : عبد السالم السبيطي ؛

جنوبا : ورثة اوالد العمري ؛

غربا : ورثة اوالد العمري  ؛

طالب التحفيظ : احمد السبايطي و من معه ؛

مطلب رقم 25317 - 61

اسم امللك : "الشنتوف "

القروية حد  اجلماعة   ، اصيلة  ، عمالة طنجة  والية طنجة   : موقعه 

الغربية احملل املدعو دار السيد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 2 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 59ار 83س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 66176 - 61 ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : ورثة اسية املودن ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : نادية الشنتوف و من معها ؛

مطلب رقم 25318 - 61

اسم امللك : " الشنتوف 1 "

احد  القروية  اجلماعة   ، اصيلة  طنجة  عمالة  طنجة  والية   : موقعه 

الغربية احملل املدعو دار السيد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 2 يناير 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 4 هكتار 67ار 98س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

القطعة االولى :
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شماال : رحمة العلمي املودن ؛

شرقا : خندق ؛

جنوبا : مصطفى العلمي املودن ؛

غربا : طريق ؛

القطعة الثانية :

شماال : رحمة العلمي املودن ؛

شرقا : خندق ؛

جنوبا : مصطفى العلمي املودن ؛

غربا  :  طريق ؛

طالب التحفيظ : نادية الشنتوف ؛

مطلب رقم 19770 - 19

اسم امللك :  " الكويشة رقم 783 "

موقعه  :  والية طنجة ، اقليم فحص اجنرة ، قيادة خميس

 اجنرة احملل املدعو مدشر عني شمس ؛

وقع حتديده بتاريخ  :  25 يوليو  2006؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 18ار 44 س؛

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون  : 

شماال : محمد احلساني ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : احلبوس ؛

غربا : محمد احلساني؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تطوان ؛

مطلب رقم 25152 - 61

اسم امللك : " بور سالم "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية البحراويني 

احملل املدعو فدان سعيد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 19  سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 6ار 96 س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون  : 

شماال : عبد الرحيم عيوش ، مصطفى اجلباري ؛

شرقا : مصطفى اجلباري ، عبد السالم العاقل ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 49485 - 61؛

غربا : احمد الشعيري ، ممر عمومي ؛

طالب التحفيظ : مصطفى مدرك ؛

مطلب رقم 25150 - 61

اسم امللك : " بني سعيد ".

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

املدعو بني سعيد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 19  سبتمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 هكتار 88ار 71 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون  : 

شماال : امالح الوزاني ، الرسم العقاري رقم 27266 - 61 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 47864 - 61 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 47864 - 61 ، الرسم العقاري رقم 44458 - 61 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 44458 - 61 ؛

طالب التحفيظ : احلسن اعنيبة ؛

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 9909 - 61

امللك املسمى : بحيرة الدكالي 1 ؛

الكائن ب : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة جماعة طنجة مقاطعة 

بني مكادة ، احملل املدعو بني توزين ؛

املساحة التي اظهرها التصميم : 1ار 11س ؛

طالب التحفيظ : احمد بن عياد اخلروبي و من معه ؛.

وقع حتديده بتاريخ : 15 ماي 2017 ؛

   إن هدا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

5يونيو 2013حتت عدد 753 ؛

مطلب رقم 11338 - 61

امللك املسمى : البقالي ؛ 

الكائن ب : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية احد 

الغربية ، دوار بني عزي احملل املدعو دباري؛

املساحة التي اظهرها التصميم  : 6 هكتار 82ار 49س ؛

طالب التحفيظ : محمد البقالي حللو ؛

مت إجراء عملية التحديد التكميلي لتمديد احلدود بتاريخ : 2  سبتمبر 2019 ؛

إن هدا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 7 

يناير 2015 حتت عدد 836؛

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " شيماء"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 26533 - 61 ، الكائن بعمالة 

الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر الصغير ، احملل املدعو

 مدشر الزهارة  عني بهلول؛ و الذي أدرج اإلعالن عن خالصته 

باجلريدة الرسمية عدد 1130 املؤرخة في 26 اغسطس 2020  

عوضا عن :

ابرييش؛احملل  اقواس  القرية  اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  عمالة   : املوقع 

املدعو دوارالشرفاء؛ 
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اقرا :
الصغير؛احملل  القصر  القروية  اجنرة؛اجلماعة  الفحص  عمالة   : املوقع 

املدعو مدشر الزهارة عني بهلول؛  
و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.
                              عبد احلي السباعي.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5502 - 63
اسم امللك : أرض التناكر.

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة 
دار بوعزة دوار اوالد داوود الغربية بن عبيد.

وقع حتديده في : 08 يناير 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 ار 73 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون :

شماال : ورثة فاطنة احملرشية.
شرقا : ممر يليه الطريق رقم 320.

جنوبا : حائط محمد بن احمد
غربا : ورثة فاطنة بنت حمو

طالب التحفيظ : محمد بوسرحان بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 5541 - 63
اسم امللك : ملك سلمى 

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار احلوامي سيدي النعيمي. 
وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 19 سنتيار
نوعه : أرض بها بناية.

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري رقم 23054 - 63

شرقا : الرسم العقاري رقم 23054 - 63  ٫ الرسم العقاري رقم 15147 - 63
جنوبا : أرض سعيد

غربا : عبد الغفور الكويطي
طالبة التحفيظ : إلهام بلمعمر بنت محمد.

مطلب رقم 5334 - 63
اسم امللك : أرض رشيدة 

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  بوسكورة دوار القروصة.
وقع حتديده في : 07 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 ار 54 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : ورثة حاج احمد.
شرقا : عبد الواحد زهرة

جنوبا : ورثة عسلي حليمة.
غربا : طريق من 04 أمتار يليه مطلب التحفيظ رقم  5054 - 63

طالبة التحفيظ : رشيدة عسلي بنت احمد

مطلب رقم 2044 - 33
اسم امللك : أرض ملريس

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  دار بوعزة اوالد جرار دوار حارث حمري. 
وقع حتديده في : 31 يوليو 1995

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 48 سنتيار
نوعه : أرض عارية.

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري رقم 15798/س

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  419 - 33 
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 5156 - 63

غربا : طريق معبد من 20 مترا
طالب التحفيظ : ابراهيم مزيودي بن احلسني.

مطلب رقم 5499 - 63
اسم امللك : أرض احلطة 

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  اوالد صالح دوار الهواورة
وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 ار 34 سنتيار
نوعه : أرض بها بنايات وأشجار.

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري رقم 51578 - 63  ٫ ورثة زهري محمد.

شرقا : الرسم العقاري رقم 51578 - 63  ٫ فتاح خدوج.
جنوبا : طريق عمومي  ٫ لدغم فوزية  ٫ الرسم العقاري رقم 103031 - 63

غربا : ورثة زهري محمد  ٫ ممر خاص بورثة زهري محمد.
طالب التحفيظ : رشيد الزهري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 5494 - 63
اسم امللك : أرض اخلير

 موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة  اوالد عزوز دوار اوالد القطع. 
وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 75 ار 16 سنتيار
نوعه : أرض بها بئر ومستودع ومشغل وبنايات.

اجملاورون :
شماال : ورثة تاج الدين بوشعيب.

شرقا : ممر عمومي
 جنوبا : ممر من 04 أمتار يليه الرسم العقاري رقم 39853 س  ٫ مطلب 

التحفيظ رقم  4057 - 63  ٫ مطلب التحفيظ رقم  4058 - 63.
 ٫   63 - 4053 03 أمتار يليه مطلب التحفيظ رقم   غربا : طريق من 
مطلب التحفيظ رقم  4054 - 63  ٫ مطلب التحفيظ رقم  4055 - 63

طالب التحفيظ : حمزة ملياني بن ادريس.
احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر . 

                                       مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 3851 - 43

امللك املسمى : " ليالي"

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

مساحته : 00 هك 09 آر 60 س .

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.  

وبئر ومرآب  الزيتون بها مسبح  بأشجار  ارض عارية مغروسة   : نوعه 

ومنزل قروي من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال :  لزعر احلسني .

شرقا : طريق عمومية عرضها 4 امتار ، ساقية متسغليت .

جنوبا : ايت موسى محمد.

غربا : علي بن احلسني بن دحمان .

طالبة التحفيظ : السيدة فطومة بنبركة.

مطلب رقم 11443 - 65

امللك املسمى : " تلغابت1"

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة موالي إبراهيم  دوار تزروت. 

مساحته : 07 هك 91 آر 48 س .

وقع حتديده في : 16 ماي 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  مشروع طريق عرضه 7 امتار، مطلب حتفيظ عدد 12527 - 65.

شرقا : طريق معبدة عرضها 30 متر، مطلب حتفيظ عدد 7125 - 65.

جنوبا : شعبة تزروت.

غربا : حمو بن علي .

طالبو التحفيظ : الدولة –امللك اخلاص- ومن معها.

مطلب رقم 11523 - 65

امللك املسمى : " الوجلة"

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

مساحته : 00 هك 61 آر 05 س .

وقع حتديده في : 04 يوليو 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  طريق عمومية ذات عرض متغير .

شرقا : طريق عمومية ذات عرض متغير ، الرسم العقاري عدد 4676 - 65 .

جنوبا : واد لعرام .

غربا : ورثة موالي سعيد خملنتر.

طالب التحفيظ : السيد سيدي محمد ساحب.

مطلب رقم 12660 - 65

امللك املسمى : " ملك ملراني "

الكائن : إقليم احلوز دائرة وجماعة ايت اورير ، حي ايت قدور.

مساحته : 03 آر 21 س .

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2019.  

نوعه : أرض بها منزل قروي من سفلي وسطح وحديقة ومسبح .

اجملاورون : 

شماال :  زنقة عرضها 3.50 متر 

شرقا : ورثة احمد الدباغي ، 

جنوبا : مصرف ، الرسم العقاري عدد 1165/م ،

غربا : ممر بدون منفذ عرضه 4 امتار.

طالبة التحفيظ : السيدة مونية ملراني بنت موالي احفيظ

مطلب رقم 12667 - 65

امللك املسمى : " بندادا "

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا ، دوار ايت الزواك .

مساحته : 04 آر 28 س .

وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2019.  

نوعه : أرض عارية بها منزل قروي من سفلي وحديقة وحائط من 0.20 متر.

اجملاورون : 

شماال :  ساقية بن درعو، طريق عمومية ذات عرض متغير، 

شرقا : مصرف، طريق عمومية ذات عرض متغير ، 

جنوبا : مصرف ، طريق وطينية رقم 9 عرضها 30 متر ،

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11351 - 65.

طالبو التحفيظ : السيد عبد احلق اكالو بن املداني ومن معه.

مطلب رقم 12702 - 65

امللك املسمى : " واد احلجر"

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير ، جماعة ايت فاسكا ، دوار ايت دوكو 

مساحته : 1 هك 68 آر 06 س .

وقع حتديده في : 31 دجنبر 2019.  

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  مصرف ، ورثة احلاج رحال بوقنطار،ورثة العربي بوقنطار

شرقا : ساقية حلويجبة .

جنوبا : الرسم العقاري 13507 - 65، مصرف ورثة احلاج محمد بن عبداهلل

غربا : ورثة العربي بوقنطار،عبد الرحمان بنجلون و حمودة بنجلون.

طالبو التحفيظ : أحمد حبوشي بن عمر و من معه
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مطلب رقم 12707 - 65

امللك املسمى : " تكركورت بتدشرت "

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

مساحته : 06 آر 90 س .

وقع حتديده في : 09 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مصرف

شرقا : ممر دو عرض متغير،

جنوبا : سمير برادة 

غربا : حسني اد عسري ،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12708 - 65

امللك املسمى : " الفافن 2 "

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

مساحته : 71 آر 64 س .

وقع حتديده في : 09 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ايت عبد السالم ، انامير، 

شرقا : ايت عمر ، 

جنوبا : ايت عمر ، اد محند. 

غربا : ايت عبد السالم، اد محند، 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 12709 - 65

امللك املسمى : " بتور "

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

مساحته : 01 هك 30 آر 57 س .

وقع حتديده في : 09 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

 .p3 شماال : ممر عرضه مترين ، الرسم العقاري عدد 12829/م

شرقا : ورثة اد علي.

جنوبا : بعال. 

.P3 غربا : الرسم العقاري عدد 12829/م

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 12711 - 65

امللك املسمى : " مرمي "

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير ، جماعة اغمات، دوار الزرايب. 

مساحته : 00 هك 17 آر 15 س .

وقع حتديده في : 09 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر ذو عرض متغير ، الرسم العقاري عدد 13537/م P1 ، ساقية 

اكفاي، 

شرقا : احلاج احلسني بولكسوت،

جنوبا : موالي عبد اهلل التغزاوي. 

غربا : موالي عبد اهلل التغزاوي.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان التجاني بن أحمد.

مطلب رقم 12712 - 65

امللك املسمى : " القندي "

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير ، جماعة سيدي 

عبد اهلل غيات، دوار الرحى. 

مساحته : 00 هك 01 آر 01 س .

وقع حتديده في : 13 يناير 2020. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرفق بالسطح .

اجملاورون : 

شماال : ، الرسم العقاري عدد 21685 - 65 ، 

شرقا : عبد الصادق احلالق،

جنوبا : طريق ذات عرض متغير. 

غربا : البوخاري موجان.

طالب التحفيظ : السيد رشيد القندي بن بوبكر.

مطلب رقم 12714 - 65

امللك املسمى : " توطوفت العني "

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير ، جماعة اكرفروان، دوار توطوفت. 

مساحته : 01 هك 40 آر 61 س .

وقع حتديده في : 14 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة .

اجملاورون : 

شماال : شعبة ، الرسم العقاري عدد 22686 - 65، 

شرقا : طريق معبدة ،

جنوبا : احشموض ، شعبة ، حلسن اوحمو، 

طالب  65)غابة مسفيوة(   -  22686 عدد  العقاري  الرسم   ، ممر   : غربا 

التحفيظ : السيد عمر تاينيت بن عبد السالم.
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مطلب رقم 12715 - 65

امللك املسمى : " توطوفت العني "

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اكرفروان، دوار توطوفت.

مساحته : 14 آر 74 س .

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.  

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  شعبة، 

شرقا : واد ، حلسن اوحمو ، 

جنوبا : طريق ذات عرض متغير،

غربا : شعبة.

طالب التحفيظ : السيد عمر تاينيت بن عبد السالم.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 7217 - 65

امللك املسمى : " تركى نكرمن 5"

الكائن : اقليم احلوز دائرة امزميز ، جماعة لال تكركوست دوار واويزلت. 

مساحته : 01 هك 00 آر 49 س .

وقع حتديده في : 28 يناير 2014. 

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي وبئر واشجار الزيتون.

طالبة التحفيظ : السيدة وفاء اعبيدة .

 825 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 22 أكتوبر 2014.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

 

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6069 - 67

اسم امللك : ملك البطاني.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، احملل املدعو ايت اكراط. 

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 76 آر 92 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية خفيفة أشجار مختلفة. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 12267 - 67 ووبنعيسى اورامي.

شرقا : الرسوم العقاري رقم : 8851 - ك. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 8851 - ك.

غربا : الرسم العقاري رقم : 12015 - 67.

طالب التحفيظ : احلسني البطاني بن بنعيسى.

مطلب رقم 6089 - 67

اسم امللك : جنان احلسن 1.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، احملل املدعو ايت عدي.

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر.

نوعه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابق علوي واحد. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 16677 - 67 واخلياري السعيدية. 

شرقا : الرسم العقاري رقم : 6405 - 67.

جنوبا : زنقة.

غربا : احماد احلديوي.

طالب التحفيظ : ملود لقدمي بن محمد.

مطلب رقم 6091 - 67

اسم امللك : جدو.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، احملل املدعو ايت مازوز.

وقع حتديده في : 19 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 99 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بعض أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 20949 - 67.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 20949 - 67..

جنوبا : محمد العبدالوي.

غربا : طريق.

طالبو التحفيظ : رابحة اعبيد بنت قدور ومن معها.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري     

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 17999 - 68

اسم امللك : "بياض"

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

املدعو دوار اوالد ميمون احلجاج. 

وقع حتـديده في : 30 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68 آر 89 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية ؛
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جنوبا : جرموني املعطي؛ 

غربا : ورثة املولودي بن بوزكري؛

طالب التحفيظ : محمد جرموني بن احمد.

مطلب رقم 18006 - 68

اسم امللك : "أيوب"

جماعة  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الكريفات احملل املدعو اوالد بوخدو.

وقع حتـديده في : 15 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 94 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت سي احمد؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 17949 - 68؛ 

غربا : – ورثة ايت سي احمد؛

طالب التحفيظ : املصطفى دغوغي بن بوزكري.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 6908 - 68

اسم امللك : احلمرية بلغيوج.

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

منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة اخللفية. 

طالبو التحفيظ : الزهواني الغراف بن احمد و من معه.

 845 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 11 مارس 2015.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

 

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30624 - 72

اسم امللك : الضاية احلمرة.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة صخور الرحامنة دوار اوالد سيدي اعمارة.

تاريخ حتديده : 03 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 78 آر 55 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : محمد بودركة؛

شـرقا : الرسم العقاري عدد 15125/م؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 15125/م؛

غـربا : مطلب التحفيظ عدد 4398 - 22.

طالبو التحفيـظ : محمد كرمي برادة بن عبد العلي ومن معه.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

البكاري عبد النور    

 

محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى : " أرض اخلير"

مطلب التحفيظ عدد 37831 - 75 الذي أدرج

اإلعالن عن انتهاء حتديد مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1120

املؤرخة في 17 - 06 - 2020.

وأنه متت إعادة نشر مطلب التحفيظ مرة أخرى باجلريدة الرسمية عدد 1126

املؤرخة في 29 - 07 - 2020 عن طريق اخلطأ.

نشره  تاريخ  من  التعرضات ستبتدأ  اَجال  احتساب  تاريخ  فإن  وعليه 

باجلريدة الرسمية االولى وهي اجلريدة الرسمية عدد 1120املؤرخة في 

.2020 - 06 - 17

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى : " احلصيبة" 

مطلب التحفيظ عدد 57064 - 75 

الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديد مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1120

املؤرخة في 17 - 06 - 2020.

وأنه متت إعادة نشر مطلب التحفيظ مرة أخرى باجلريدة الرسمية عدد 1122

املؤرخة في 01 - 07 - 2020 عن طريق اخلطأ.

نشره  تاريخ  من  التعرضات ستبتدأ  اَجال  احتساب  تاريخ  فإن  وعليه 

باجلريدة الرسمية االولى وهي اجلريدة الرسمية عدد 1120املؤرخة في 

.2020 - 06 - 17

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى : " ارض الفيض"

مطلب التحفيظ عدد 37803 - 75 

الذي أدرج اإلعالن عن خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1120 

املؤرخة في 17 - 06 - 2020.

وأنه متت إعادة نشر مطلب التحفيظ مرة أخرى باجلريدة الرسمية عدد 1122

املؤرخة في 01 - 07 - 2020 عن طريق اخلطأ.
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وعليه فإن تاريخ احتساب اَجال التعرضات ستبتدأ من تاريخ نشره 

باجلريدة الرسمية االولى وهي اجلريدة الرسمية عدد 1120املؤرخة في 

.2020 - 06 - 17

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى : " بالد املرس" 

مطلب التحفيظ عدد 57457 - 75 

الذي أدرج اإلعالن عن خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1125 

املؤرخة في 22 - 06 - 2020.

فعوضا عن : 

بولعوان،دوار  اسماعيل،جماعة  سيدي  اجلديدة،دائرة  إقليم   : موقعه 

اوالد حجاج.

إقرأ : 

: إقليم اجلديدة،دائرة سيدي اسماعيل،جماعة اوالد افرج،دوار  موقعه 

اوالد حجاج.

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى : " الرمل" 

مطلب التحفيظ عدد 57497 - 75 

الذي أدرج اإلعالن عن خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1129 

املؤرخة في 19 - 08 - 2020.

فعوضا عن : 

موقعه : إقليم اجلديدة،دائرة سيدي اسماعيل،جماعة سيدي احساين 

بن عبد الرحمان،دوار حيوط الكاهية.

إقرأ : 

موقعه : إقليم اجلديدة،دائرة سيدي اسماعيل،جماعة سيدي احساين 

بن عبد الرحمان ،دوار البرابرة.

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى : " اكران"

مطلب التحفيظ عدد 59746 - 08 الذي أدرج

اإلعالن عن انتهاء حتديده مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1126 

املؤرخة في 29 - 07 - 2020.

فعوضا عن : 

مطلب التحفيظ عدد 59746 - 75

إقرأ : 

مطلب التحفيظ عدد 59746 - 08

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى : " بحيرة الدهان"

مطلب التحفيظ عدد 26974 - ج 

الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1126 

املؤرخة في 29 - 07 - 2020.

فعوضا عن : 

مطلب التحفيظ عدد 26974 - 75

إقرأ : 

مطلب التحفيظ عدد 26974 - ج

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى : " ارض الواد" 

مطلب التحفيظ عدد 56996 - 75 

الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1126

املؤرخة في 29 - 07 - 2020.

فعوضا عن : 

مطلب التحفيظ عدد 55996 - 75

إقرأ : 

مطلب التحفيظ عدد 56996 - ج

اصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى : " بالد بن الشاوي"

مطلب التحفيظ عدد 57464 - 75

الذي أدرج اإلعالن عن خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1125 

املؤرخة في 22 - 07 - 2020.

فعوضا عن : 

تاريخ التحديد : 14 سبتمبر 2020 على الساعة 12.00 صباحا

اقرأ : 

تاريخ التحديد : 14 سبتمبر 2020 على الساعة 13.00 زواال

احملافظ على االمالك العقارية بالنيابة بسيدي اسماعيل - الزمامرة

امبارك السوسي

 

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1871 - 76

اسم امللك : "شكيب" 

احملل   ، بليونش  القروية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : حومة اجلاون الرويدة .

وقع حتديده في : 03 مارس 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آر 32 س .

نوعـه : ارض عارية 

شماال : ورثة محمد الفحصي؛ 

شرقـا : الرسم العقاري عدد 40332 - 19؛ 

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : احمد هيدور و الباتول هيدور .

طالب التحفيظ : السيد شكيب الكلخة بن محمد. 

مطلب رقم 1872 - 76

اسم امللك : "اخريبش-القريشي" 

احملل   ، الفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : حومة اغطاس مزارع مدشر عزفة .
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وقع حتديده في : 11 مارس 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 86 س .

نوعه : ارض مقام فوقها بناء من سفلي وطابق اول 

شماال : محمد الغزوي؛ 

شرقـا : احمد يونس؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة .

طالبو التحفيظ : السيد رشيد اخريبش بن املفضل و من معه. 

مطلب رقم 14869 - 19

اسم امللك : "حلق الواد الديزة " 

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

: حلق الواد الديزة حي الديزة؛

وقع حتديده في : 28 أكتوبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 39 هـ 19 آر 09 س ؛

نوعه : أرض بها بنايات من شقق مختلفة و أزقة و مؤسسات و أراضي 

عارية و ممرات و طرق و شبكات مختلفة ؛ 

عدد  العقاري  الرسم   ،19  -  11346 عدد  التحفيظ  مطلب   : شماال 

41722 - 19 ، سوق ، زنقة ، واد الديزة ؛ 

شرقـا : اجملال البحري، مطلب التحفيظ عدد 8258 - 19؛ 

جنوبا : واد الديزة قدميا ، مطلب التحفيظ عدد 11346 - 19 ، الرسم 

العقاري عدد 40624 - 19 ؛ 

غربا : واد الديزة

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية نيابة عن اجلماعات الساللية 

اقنيقرة و املعاصم .

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق- الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

 

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم  23773 - 02

اسم امللك :" الكريرة 21 "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد احلمام  ؛

مساحته االجمالية : 75 آرا 85 س  

نوعه : ارض فالحية  ؛

حدوده :

شماال : بغداد الزياني ؛

شرقا : بشير لكحل  ؛

جنوبا : ممر عمومي بعرض خمسة امتار ؛

غربا : عبد اهلل الزياني ؛

طالب التحفيظ : بوعالم اشنافي بن محمد ؛ 

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد بالنيابة 

   هشام املومني

 

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 928 - 78

اسم امللك : "إقبال".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة الصباح، دوار أوالد غامن.

وقع حتديده في : 08 ابريل 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 1 هـ آر 19ار 71 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 106188 -  03 ، وطريق عمومية

شرقا : ورثة صغير العياط، وورثة محمد العياط و خديجة الفتحي .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 41646 - 78.

غربا  : ورثة صافي فاطنة بنت حمو.

طالب التحفيظ : السيد بلقاسم شكار بن محمد.

مطلب رقم 934 - 78

اسم امللك : "حرشية".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة،جماعة الصباح، أوالد رابح الرخوخة.

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 10 آر 54 س.

نوعه : أرض فالحية

التحمالت : ممر.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 40125 - راء.

شرقا : الرسم العقاري عدد 40125 - راء.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17318 - 78.

غربا  :  مجاور مجهول والرسم العقاري عدد 22330 - 78.

طالبو التحفيظ : السيد بوشعيب الدحاوي بن محمد ومن معه

مطلب رقم 951 - 78

االسم امللك : " الرمل" 

موقعه : عمالة الصخيرات متارة،جماعة عني عتيق دوار أوالد سالمة.

وقع حتديده في : 28 اكتوبر 2019 .
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 1هـ 26 ار 06 س.

خطني  يخترقها  أرضي  طابق  من  بناية  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

كهربائيني شديد التوتر  .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 41374 - 38.

شرقا : الرسم العقاري عدد 23250 - 38.

جنوبا : طريق معبدة عرضها 5 أمتار.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2162 - 38.

طالبو التحفيظ : السيد محمد اجنار بن سعيد بن علي ومن معه

مطلب رقم 879 - 38

االسم امللك : " املرس" 

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، مزارع أوالد غامن.

وقع حتديده في : 04 اكتوبر 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 99 ار 82 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق أرضي يخترقها خط كهربائي 

متوسط التوتر.

اجملاورون :

شماال : طريق عمومية مؤدية إلى سوق االحد- أوالد عامر.

شرقا : فكرون شهبة بنت بوعزة

جنوبا : الرسم العقاري عدد 41645 - 78 وقناة املاء.

غربا : الرسم العقاري عدد 34652 - -78 أوالد عامر.

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف ختة.

مطلب رقم 1464 - 38

االسم امللك : " البيرات" 

موقعه : عمالة الصخيرات متارة،جماعة الصباح دوار الرخوخة .

وقع حتديده في : 21 اكتوبر 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي ـ 2 هـ 62 ار 05 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

عدد  العقاري  والرسم  راء   -  32431 عدد  التحفيظ  مطلب   : شماال 

.03 - 83544

شرقا : ومطلب التحفيظ عدد 32431 - راء والرسم العقاري عدد 6371 - راء.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : الرسم العقاري عدد 6371 - راء.

طالبو التحفيظ : الشيخ حلسن بلعربي بن القائد محمد ومن معه.

مطلب رقم 948 - 78

اسم امللك : "تدارت" 

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الصباح، دوار الرخوخة

وقع حتديده في : 22 اكتوبر 2019 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 3هـ 16 آر 84 س 

نوعه : أرض فالحية بها مريرة موسمية

حدوده :

شماال : مطلب التحفيظ عدد 28442 - راء، ورثة احلاج محمد الهاللي

شرقا : الرسم العقاري عدد 15744 - 78   

جنوبا : واد تدارت 

غربا : الرسم العقاري عدد 24009 - 78، ورثة احلاج الراضي

طالبو التحفيظ : السيد محمد بوجالبة بن محمد ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

 

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4382 - 79

اسم امللك : بحيرة الغزواني.

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

" واد بني كاسم ".

تاريخ حتديده : 12 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 آ 29 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : املهدي محمدين وواد بني كاسم؛

شرقا : حادين محمد وبلعباس عبد الغني؛

جنوبا : ساقية عمومية؛

غربا : شعبة.

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

مطلب رقم 4533 - 79

اسم امللك : مقبرة بوسدرة 1.

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

" بني خلفنت ".

تاريخ حتديده : 06 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 90 س.

نوعه :  أرض بها مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : ساقية عمومية؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الطيب بن حادين؛

غربا : ساقية عمومية ومن بعدها زروال محمدين

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
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مطلب رقم 4534 - 79

اسم امللك : مسجد بني خلفنت.

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

" بني خلفنت " .

تاريخ حتديده : 05 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 آ 31 س.

نوعه :  أرض عارية جزء منها به مسجد وبئر.

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحيم محمد؛

شرقا : طريق معبدة؛

جنوبا : عبد الرحيم محمد؛

غربا : عبد الرحيم محمد.

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

مطلب رقم 4537 - 79

اسم امللك : مسجد الزيتونة.

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

" بني خلفنت الزيتونة " .

تاريخ حتديده : 07 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 16 س.

نوعه :  أرض بها مسجد وجزء منها عار.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : أحمد بن عميمي؛

جنوبا : ورثة بن دامة وممر؛

غربا : ممر عمومي.

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

مطلب رقم 4541 - 79

اسم امللك : عز الدين.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف،  اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " البطمة " .

تاريخ حتديده : 04 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 98 س.

نوعه :  أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مشروع زنقة؛

شرقا : رحموني رقية ورحموني مامون؛

جنوبا : رحموني عباس؛

غربا : مشروع زنقة.

طالب التحفيظ : السيد عز الدين بن أحمد بن محمد.

مطلب رقم 4543 - 79

اسم امللك : مقبرة دوار واد بني كاسم.

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

" بني كاسم " .

تاريخ حتديده : 12 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 35 آ 48 س.

نوعه :  أرض بها مقبرة وبناء يتكون من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة سالم برباح؛

شرقا : طريق معبدة؛

جنوبا : شادلي محمد؛

غربا : طريق عمومية.

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

مطلب رقم 4552 - 79

اسم امللك : فدان احلمر.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت،  اجلماعة القروية مزكيتام، احملل 

املدعو : " فدان احلمر" .

تاريخ حتديده : 26 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آ 35 س.

نوعه :  أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول ومطفية وجزء منها 

عار به أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : عالل قيشوح؛

شرقا : مشروع زنقة؛

جنوبا : مشروع زنقة؛

غربا : مشروع زنقة.

طالب التحفيظ : السيد ادريس حوتة بن احمد.

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 

السيدة : فتيحة القندسي الساكنة واجلاعلة محل اخملابرة معها بتجزئة 

الفاللي، حي النكد، جرسيف،  طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم 

العقاري رقم 23482 - 21 املؤسس للملك املسمى : " محمد 6 "،
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الكائن مبدينة جرسيف، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.  

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف

ادريس املصلح.    

 

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2389 - 80 

اسم امللك : " ملك هدى "

موقعه : دوار تني علي، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 08 ماي 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 ار 44 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : كبران عبد اهلل ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 7533 - 80.

طالب التحفيظ : مبارك بركاش بن احلسن.

مطلب رقم 2735 - 80 

اسم امللك : " ملك ايت بهوش "

موقعه : دوار انشادن، اجلماعة الترابية انشادن، إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 01 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 14 ار 84 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوسنغار بعضا الرسم العقاري عدد 11499 - 80 ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : بلقاضي محمد ؛

غربا : بلقاضي محمد.

طالب التحفيظ : محمد ايت بهوش بن احمد.

مطلب رقم 2736 - 80 

اسم امللك : " اكرور ندبوسعيد "

موقعه : دوار اغبالو، اجلماعة الترابية سيدي وساي، إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 18 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 ار 52 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 10181 - 60 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 7560 - 80 ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة اشتايش.

طالب التحفيظ : عبد الغني الدمون بن محمد.

مطلب رقم 2754 - 80 

اسم امللك : " اكر اومغار "

إقليم أشتوكة- وادرمي  ايت  الترابية  دوار اكراومغار، اجلماعة   : موقعه 

أيت باها.

وقع التحديد في 15 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 37 سنتيار.

نوعه : أرض عارية في جزء منها بناية من سفلي وطابق أول. 

اجملاورون : 

شماال : ايت دا اوبيهي ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : احمد حنيتج بن ابراهيم.

مطلب رقم 2796 - 80 

اسم امللك : " اوتاجر "

موقعه : دوار تلقائد، اجلماعة الترابية انشادن، إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 06 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 ار 67 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بناية سفلية ونخلة. 

اجملاورون : 

شماال : نفيسة دليمي ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : خديجة دليمي ؛

غربا : بلفقير حلسن.

طالب التحفيظ : ابراهيم اوتاجر بن محمد.

مطلب رقم 2824 - 80 

اسم امللك : " بوهيا 1 "

موقعه : دوار ايت حلسن، اجلماعة الترابية انشادن، إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 27 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 ار 69 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 
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اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 65282 - 09 ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ايت بوعنيضة.

طالب التحفيظ : إيدر بوهيا بن أحمد.

مطلب رقم 2842 - 80 

اسم امللك : " كديرة "

موقعه : دوار تادوارت، اجلماعة الترابية واد الصفاء، إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 10 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 ار 90 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها شجرة. 

اجملاورون : 

بعضا  ممر  بعضا  بيهي  ايت سي  بعضا محمد  عزيز خطاب   : شماال 

االدريسي موالي احلسن؛

شرقا : ممر بعضا مبارك قاسيمي ؛ 

جنوبا : مبارك قاسيمي ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : محمد كديرة بن عبد اهلل.

مطلب رقم 2846 - 80 

اسم امللك : " الساحل "

موقعه : دوار تني منصور، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 05 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 ار 64 سنتيار.

نوعه : أرض عارية في جزء منها محاطة بسور. 

اجملاورون : 

شماال : طريق بعضا الرسم العقاري عدد 51150 - 09 ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8230 - 80 ؛

غربا : الطريق.

طالبو التحفيظ : محمد ايت العسري بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 2863 - 80 

اسم امللك : " حفرة ايت علي "

إقليم أشتوكة- واد الصفاء،  الترابية  الفيض، اجلماعة  دوار   : موقعه 

أيت باها.

وقع التحديد في 24 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 26 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : عكيدة بنت سعيد ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2517 - 80 ؛ 

جنوبا : ورثة محمد بن عبد اهلل ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : محمد الذهبي بن علي.

مطلب رقم 2880 - 80 

اسم امللك : " ملك زطار "

موقعه : حي سيدي سعيد، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 15 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 20 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول. 

اجملاورون : 

شماال : سعيد شباس وبعضا الرسم العقاري عدد 67468 - 09 ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : أحمد دمناتي.

طالب التحفيظ : حميد زطار بن احملجوب.

مطلب رقم 2894 - 80 

اسم امللك : " ملك بطي "

موقعه : دوار اخلربة، اجلماعة الترابية واد الصفاء، إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 05 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 36 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : علي امجوض ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : حسن بولفرى ؛

غربا : حسن بولفرى.

طالب التحفيظ : احلسني بطي بن محمد.

مطلب رقم 2904 - 80 

اسم امللك : " ملك بوكراتا "

موقعه : احملل املدعو الزويت، اجلماعة الترابية ماسة، إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 35 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني. 
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اجملاورون : 

شماال : الرايس احمد ؛

شرقا : عبد القادر امييل ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : سعيد امييل.

طالب التحفيظ : محمد بوكراتا بن احمد.

مطلب رقم 2907 - 80 

اسم امللك : " مقر اجلمعية اخليرية االسالمية ماسة "

إقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  اجلديد،  تيكمي  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 44 ار 25 سنتيار.

بنايتني سفليتني  بها  عارية  ارض  منها  جزء  في  بسور  أرض محاطة   : نوعه 

وبناية من سفلي وطابق اول ومنطقة خضراء وبئر وخزان املياه. 

اجملاورون : 

شماال : ايت املودن بوجمعة ؛

شرقا : مدرسة التعليم االصيل ماسة بعضا ممر بعضا الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : اجلمعية اخليرية االسالمية ماسة.

مطلب رقم 2938 - 80 

اسم امللك : " ملك بن سي "

موقعه : دوار تني حموش، اجلماعة الترابية ماسة إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 07 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ار 71 سنتيار.

وبنايتني سفليني  بناية من سفلي وطابقني علويني  بها  أرض   : نوعه 

بها  فالحية  ارض  منها  جزء  وفي  بسور  محاطة  ارض  منها  جزء  في 

اشجار وبئر. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة بن ابراهيم بن محمد بن بيهي ؛

غربا : محمد اعطار.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بن سي.

مطلب رقم 2950 - 80 

اسم امللك : " عرو 10 "

موقعه : دوار تيحيا اجلماعة الترابية انشادن، إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 13 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8848 - 60 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2949 - 80 ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : محطة.

طالبو التحفيظ : عمر عرو بن مبارك ومن معه.

مطلب رقم 2951 - 80 

اسم امللك : " عرو 11 "

موقعه : دوار تيحيا اجلماعة الترابية انشادن، إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 13 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 06 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8848 - 60 ؛

شرقا : محطة ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة عرو ومن معه.

طالبو التحفيظ : عمر عرو بن مبارك ومن معه.

مطلب رقم 2986 - 80 

اسم امللك : " ملك مفليح 1 "

موقعه : دوار معال،اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 11 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : احلسني الوا ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 8377 - 80.

طالب التحفيظ : سعيد مفليح.

مطلب رقم 3023 - 80 

اسم امللك : " ملك كناوة 2 "

إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  بوعالكة،  املدعو  احملل   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 
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اجملاورون : 

شماال : احلاج ابراهيم بن عمر رايس ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3022 - 80 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3463 - 80 ؛

غربا : احلاج ابراهيم بن عمر رايس.

طالب التحفيظ : سعيد اكزوم بن موسى.

مطلب رقم 3041 - 80 

اسم امللك : " ملك بن بجوس "

موقعه : درب حماد شارع موالي رشيد، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 21 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 85 سنتيار.

من  والثانية  أول  وطابق  سفلي  من  األولى  بنايتني  بها  أرض   : نوعه 

سفلي عبارة عن محل جتاري وطابقني علويني. 

اجملاورون : 

شماال : بلحوس ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 63890 - 09 ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 60142 - 09.

طالبو التحفيظ : ابراهيم بن بحوس بن احلسني ومن معه.

مطلب رقم 3043 - 80 

اسم امللك : " سحاميي احمد "

موقعه : دوار ايت داوود، اجلماعة الترابية واد الصفاء، إقليم أشتوكة-

أيت باها.

وقع التحديد في 22 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ممر ؛ 

جنوبا : زينة سامي ؛

غربا : حلسني سامي.

طالب التحفيظ : احمد سحاميي بن احلسن.

مطلب رقم 3048 - 80 

اسم امللك : " ملك تقشيرة "

إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  وارغن،  ايت  املدعو  احملل   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 27 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 63 سنتيار.
نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 
شماال : محمد وارغني ؛

شرقا : الطريق ؛ 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 12763 - 80 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 12763 - 80.
طالبو التحفيظ : عمار تقشيرة بن احلسن ومن معه.

مطلب رقم 3051 - 80 
اسم امللك : " السبع "

موقعه : حي تني بيوكرى، اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم أشتوكة-
أيت باها.

وقع التحديد في 29 يناير 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13011 - 80 ؛
شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : فضيلة حناني ؛
العقاري عدد  الرسم  - 80 بعضا   10748 العقاري عدد  الرسم   : غربا 

.80 - 10750
طالب التحفيظ : عبد اهلل اجلنان بن الرجراجي.

مطلب رقم 8770 - 60 
اسم امللك : " ملك أمنوز "

موقعه : دوار ايت حمو، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-
أيت باها.

وقع التحديد في 03 يونيو 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 52 ار 57 سنتيار.
نوعه : أرض عارية بها ثالث بنايات سفلية ومستودعني وبئر. 

اجملاورون : 
شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة أمنوز ابراهيم ؛ 
جنوبا : ابراهيم اصاب ؛

غربا : ممر.
طالبو التحفيظ : عائشة ولهينت بنت محمد ومن معها.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  باها  ايت  باشتوكة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  حوسني  مبارك  السيد  أن  للعموم 

للرسم العقاري رقم 71915  - 09 املؤسس للملك املدعو "املغارة"
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الكائن باجلماعة احلضرية لبيوكرى ، إقليم اشتوكة ايت باها، و ذلك 

بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ هذا اإلعالن.

احملافظ على االمالك العقارية بالنيابة باشتوكة - ايت باها 

أيت الرايس بلعيد   

 

 

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 951 - 81

اسم امللك : " كوحلي".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الفرح.

وقع حتديده في : 12 فبراير 2018.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آر 20 س.

اجملاورون : 

شماال : ؛ الرسم العقاري رقم 12845 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 17103 - 16؛ الرسم العقاري رقم 33877 - 16؛

جنوبا : ورثة الوراني فاحت؛ 

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : محمد كوحلي بن محمد.

مطلب رقم 1130 - 81

اسم امللك : " فدان حلرش".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن ايشو.

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 52 آر 55 س في قطعتني.

القطعة األولى مساحتها : 02 هـ 76س.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة من ورائها القطعة الثانية وورثة محمد العربي؛

شرقا :مطلب التحفيظ رقم 1131 - 81؛ ارتفاق مرور من ورائهمطلب 

التحفيظ رقم 25803 - 16؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 1362 - 81؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1362 - 81.

القطعة الثانية مساحتها : 51 آر 79س.

اجملاورون : 

شماال : ؛ وورثة محمد العربي؛

شرقا : وورثة محمد العربي

رقم  التحفيظ  ومطلب  االولى  القطعة  ورائها  من  الشعبة   : جنوبا 

1362 - 81؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1362 - 81.

طالبو التحفيظ : املهدي الشتوكي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 1131 - 81

اسم امللك : " الدفيالت".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن ايشو.

وقع حتديده في : 17 يوليو 2018.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 69 آر 98 س.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة من ورائها ورثة محمد العربي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25803 - 16؛ ارتفاق مرور من ورائهمطلب 

التحفيظ رقم 25803 - 16؛

جنوبا : ارتفاق مرور من ورائهمطلب التحفيظ رقم 25803 - 16؛مطلب 

التحفيظ رقم 1130 - 81؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1130 - 81.

طالبو التحفيظ : املهدي الشتوكي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 1333 - 81

اسم امللك : " فدان العليمة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت يخلف.

وقع حتديده في : 04 مارس 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 63 آر 89 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر فالحي من ورائه الرسم العقاري رقم 31636 - 16؛

شرقا : صافية الزرهوني؛ 

جنوبا : طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري رقم 7638 - ر؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 23258 - 16؛.

طالبو التحفيظ : رحمة كبراوي بنت ادريس ومن معها.

مطلب رقم 1346 - 81

اسم امللك : " فدان موهيوسف".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت العربي.

وقع حتديده في : 25 مارس 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 71 آر 35 س في قطعتني.

القطعة األولى مساحتها : 42 آر 09 س.
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 اجملاورون : 

شماال : ورثة قوال عائشة؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها القطعة الثانية؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 613 - 16؛ 

غربا : الشعبة.

القطعة الثانية مساحتها : 29 آر 26س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة قوال عائشة؛

شرقا : ورثة قوال حمو؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 613 - 16؛ 

غربا : طريق عمومية من ورائها القطعة االولى.

طالب التحفيظ : حميد بوحيوي بن محمد.

مطلب رقم 1352 - 81

اسم امللك : " فدان الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

وقع حتديده في : 26 مارس 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار زيتون ونخيل. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 94 آر 06 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي من ورائه الرسم العقاري رقم 48899 - 16؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24997 - 16؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3110 - 16؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1351 - 16.

طالبة التحفيظ : الزهرة الهاشمي بنت منصور.

مطلب رقم 1370 - 81

اسم امللك : " فدان اللة شافية".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوشو.

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبناية من سفلي وبيت للمحرك وصهريج 

وأشجار مثمرة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 44 آر 48 س.

اجملاورون : 

شماال : واد سيغاو  من ورائهمطلب التحفيظ رقم 23100 - 16؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 1957 - 16؛ 

جنوبا : ورثة شافي احلسني؛ 

غربا :مطلب التحفيظ رقم 4571 - 16.

طالب التحفيظ : علي عفيفي بن استيتو.

مطلب رقم 1371 - 81

اسم امللك : " فدان بالد سيغاو".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوشو.

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وأشجار زيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 08 آر 25 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4571 - 16؛ 

شرقا : ورثة شافي احلسني؛

جنوبا : عبد النبي العبودي؛ 

غربا : واد سيغاو.

طالب التحفيظ : علي عفيفي بن استيتو.

مطلب رقم 1406 - 81

اسم امللك : " القدس 7".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس.

وقع حتديده في : 16 يوليو 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 81 س.

اجملاورون : 

شماال : احمد ابطيح؛

شرقا : رشيدة حنحير؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 35579 - 16.

طالب التحفيظ : عبد النبي درواش بن حمادي.

مطلب رقم 1424 - 81

اسم امللك : " فدان البركة".

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

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 18 آر 44 س.

اجملاورون : 

شماال : بوعالم محات؛ 

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ممر عمومي من ورائهمطلب التحفيظ رقم 18500 - 16؛ 

غربا : ورثة احلسني بوعالم.

طالب التحفيظ : عماري يوسف بن املعطي.

مطلب رقم 1432 - 81

اسم امللك : " فدان الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار العبابريني.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 18 آر 86 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن محمد صالح؛ 
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شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ورثة بن محمد موسى؛ 

غربا : ورثة بن محمد موسى.

طالبو التحفيظ : حلسن بنشكوك بن علي ومن معه.

مطلب رقم 4857 - 81

اسم امللك : "ملك علي".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية االخوة رقم 137.

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 س.

اجملاورون : 

شماال : ساحة؛

شرقا : احلمداوي محمد؛

جنوبا : محمد عبد احلق؛ قيابي ادريس؛ 

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : علي احرطان بن صالح.

مطلب رقم 4858 - 81

اسم امللك : " باكرمان".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت ايدير.

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 59 آر 83 س.

اجملاورون : 

شماال : احليدودي بوعزة بن حمادي؛مطلب التحفيظ رقم 1756 - 16؛ 

شرقا : احليدودي بوعزة بن حمادي؛مطلب التحفيظ رقم 1756 - 16؛

جنوبا : احليدودي اجلياللي بن حمادي ؛ 

غربا : الشعبة.

طالب التحفيظ : حميد احلدودي بن قسو.

مطلب رقم 4861 - 81

اسم امللك : " العمري".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 60 آر 04 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 40582 - 16 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 40582 - 16؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 40582 - 16؛ 

غربا : طريق عمومية.

طالب التحفيظ : التهامي األرضي بن ابراهيم.

مطلب رقم 4867 - 81

اسم امللك : "احلرش 1".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.

وقع حتديده في : 21 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 آر 08 س.

اجملاورون : 

شماال :مطلب التحفيظ رقم  35618 - ر؛مطلب التحفيظ رقم 35620 - ر؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا :مطلب التحفيظ رقم 4869 - 81؛ 

غربا :مطلب التحفيظ رقم 4869 - 81.

طالبة التحفيظ : مينة عبد اهلل وموسى بنت حمو.

مطلب رقم 4868 - 81

اسم امللك : "احلرش 2".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.

وقع حتديده في : 21 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 56 آر 99 س.

اجملاورون : 

شماال :مطلب التحفيظ رقم  35618 - ر؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 11911 - ر؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 11911 - ر؛ 

غربا : طريق عمومية.

طالبة التحفيظ : مينة عبد اهلل وموسى بنت حمو.

مطلب رقم 4869 - 81

اسم امللك : "احلرش 3".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.

وقع حتديده في : 21 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 33 آر 62 س.

اجملاورون : 

رقم  التحفيظ  مطلب  81؛   -  4867 رقم  التحفيظ  :مطلب  شماال 

35620 - ر؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : فاطمة عبد اهلل اوموسى؛مطلب التحفيظ رقم 10390 - 16 ملغي؛ 
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غربا : الرسم العقاري رقم 41447 - 16.
طالبة التحفيظ : التوهامية اوموسى بنت بهليت.

مطلب رقم 1809 - 16
اسم امللك : " فدان ملقيطعة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.
وقع حتديده في : 15 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئر واسطبل وبناية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 97 آر 45 س.

اجملاورون : 
شماال : محمد عكادي؛ العربي عكادي؛ 

شرقا : طريق عمومية من ورائها لكيحل محمد ومن معه؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 32806 - 16؛ 

غربا : واد ملقيطيعة.
طالبو التحفيظ : الرياحي بلغول بن موسى ومن معه.

مطلب رقم 13802 - 16
اسم امللك : " حائط الشرفة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي.
وقع حتديده في : 07 فبراير 2003.

نوعه : ارض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 50 آر 80 س.

اجملاورون : 
شماال : ؛ ورثة قاسم بن الهناني

- 16؛   27860 رقم  العقاري  الرسم  بن عقة؛  بن  احلسني  ورثة   : شرقا 
مطلب التحفيظ رقم 23445 - 16؛ 

جنوبا :مطلب التحفيظ رقم 28285 - 16؛ 
غربا : بودير لكبير.

طالب التحفيظ : العلوش امحمد بن قاسم.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو   

محافظة أزمور 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "سيدي علي بن حمدوش" 

إقليم اجلديدة

إن احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة يشرفه أن ينهي لعلم العموم 
التحفيظ  مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  اخر  أن 
"سيدي  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة 
علي بن حمدوش " ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن 
طبقا للظهير الشريف رقم 174-69-1 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

هـ املوافق 25 يوليو 1969. 
املطالب رقم:

 114048 - 114017 - 113993 - 113965 - 113733 - 113732 - 113723
 114354  -  114282  -  114200  -  114198  -  114177  -  114173  -
 -  114590  -  114588  -  114492  -  114470  -  114401  -  114367  -
 115462 - 114759 - 114750 - 114743 - 114706 - 114626 - 114606
 -  115791  -  115709  -  115702  -  115557  -  115490  -  115471  -
 116404 - 116312 - 116239 - 116223 - 116219 - 116034 - 116016
 -  116726  -  116691  -  116688  -  116628  -  116538  -  116499  -
 116905 - 116901 - 116900 - 116894 - 116892 - 116883 - 116727
 -  117193  -  116949  -  116946  -  116913  -  116911  -  116908  -
 117484 - 117474 - 117465 - 117452 - 117450 - 117426 - 117352
 -  117530  -  117519  -  117507  -  117489  -  117488  -  117486  -
 117645 - 117634 - 117632 - 117604 - 117590 - 117552 - 117547
 -  117736  -  117723  -  117711  -  117700  -  117690  -  117658  -

 .117827 - 117819
جميع هذه املطالب على الرمز 08.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 
              املعطي زديد


