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األمالك العقارية

أ) مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية ()1
محافظة وجدة
مطلب رقم 02 - 26893
تاريخ االيداع  25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السيد :احمد احسيني بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :احلويطة.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :ملك احسيني.
نوعه  :أرض فالحية بورية.
موقعه :عمالة وجدة ،قيادة واد إسلي ،جماعة مستفركي ،دوار أوالد
بنعيسى.
مساحته  06 :هكتار  20آر  81سنتيار تقريبا.
حدوده :
القطعة األولى:
شماال  :طريق عمومية؛
شرقا :مطلب التحفيظ رقم 02 - 20185؛
جنوبا  :ورثة بلعيد رمضان؛
غربا :الرسم العقاري عدد .02 - 114719
القطعة الثانية:
شماال  :ورثة حسناوي امليلود؛
شرقا :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا :الرسم العقاري عدد .02 - 114719
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  169كناش رقم  31بتاريخ  18يونيو 2020
(قسم التوثيق التابع للمحكمة االبتدائية ببركان).
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 26 :نوفمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 02 - 26894
تاريخ االيداع  28 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ السيدة :رحمة عالوي بنت احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :منزل عالوي رحمة.
( )1تنبيه  -أ ) إن تواريخ التحديد تعلن للعموم في الوقت الالزم بواسطة اعالنات تعلق مبصلحة
احملافظة على األمالك العقارية وباحملكمة اإلبتدائية ومبكتب القائد وبواسطة اشهار
بأسواق الناحية.
كما ترسل استدعاءات خصوصية للمجاورين املبينة أسماؤهم في مطلب التحفيظ،
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
 37من القانون العقاري قدره شهرين ابتداء من تاريخ نشر خالصات هذه املطالب
باجلريدة الرسمية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :منزل عالوي رحمة.
نوعه  :أرض بها بناية عبارة عن منزل.
موقعه :وجدة ،املدينة القدمية ،زنقة الشقارنة ،رقم .15
مساحته  53 :سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :طالبة التحفيظ؛
شرقا :الرسم العقاري عدد 02 - 152175؛
جنوبا  :ممر مغلق عرضه  1.5متر؛
غربا :زنقة الشقارنة.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1موجب ملكية عدلي عدد  69صحيفة  74كناش رقم  174بتاريخ
 02سبتمبر ( 2020قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية
بوجدة).
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 30 :نوفمبر  2020على
الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 02 - 26895
تاريخ االيداع  28 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السيد :يحي مجدوبي بن عبد اهلل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :سهب الناصر.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :سهب الناصر.
نوعه  :أرض فالحية بورية.
موقعه :عمالة وجدة ،قيادة واد إسلي ،جماعة مستفركي ،دوار
الرصمة.
مساحته  02 :هكتار  95آر  89سنتيار تقريبا.
حدوده :
القطعة األولى:
شماال  :مجدوبي محمد ومن معه؛
شرقا :مجدوبي حسن ،رابحي ادريس؛
جنوبا  :طريق معبدة؛
غربا :مجدوبي ملنور.
القطعة الثانية:
شماال  :الطريق؛
شرقا :عيساوي خليفة ،الرسم العقاري عدد 02 - 126718؛
جنوبا  :عيساوي عبد اهلل
غربا :مجدوبي ملنور.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  08صحيفة  09كناش رقم  174بتاريخ 19
غشت ( 2020قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة).
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 - 2رسم بيع عدلي عدد  328صحيفة  367كناش رقم  173بتاريخ
 04سبتمبر ( 2020قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية
بوجدة).
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 02 - 26896
تاريخ االيداع  29 :سبتمبر .2020
طالبا التحفيظ:
السيد احلسن اجة بن جلول ،بنسبة .1/2
السيدة جناة درار بنت احمد ،بنسبة .1/2
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :ملك اجة ودرار.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :ملك اجة ودرار.
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي.
موقعه :وجدة ،حي اجلرف األخضر ،زنقة  6رقم .19
مساحته  80 :سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومي عرضه  06أمتار؛
شرقا :محمد لبيض؛
جنوبا  :جبور قدور؛
غربا :محمد كطاف.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  198صحيفة  216كناش رقم  174بتاريخ
 17سبتمبر ( 2020قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية
بوجدة).
 - 2شهادة إدارية عدد  262/2020مؤرخة في  06/08/2020صادرة عن
امللحقة اإلدارية السادسة عشر بوجدة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 30 :نوفمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة
عمر أزرقان
				

محافظة اجلديدة
مطلب رقم 08 - 152235
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :حليمة منور بنت احلداوي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض اجلنان
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض اجلنان
نوعه  :أرض فالحية.

موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل ،دوار أوالد
الركراكي .
مساحته  24 :آ  12س تقريبا.
حدوده :
شماال  :منور بوشعيب والرسم العقاري عدد08 - 95123
شرقا  :الرسم العقاري عدد 08 - 95123
جنوبا  :منور عبد القادر ومنور إسماعيل
غربا  :املطلب عدد 08/55100
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية مضمن 196ص  310كناش األمالك  120مؤرخ في 26
دي القعدة عام )18/07/2020(1441
.2رسم ملكية مضمن بعدد 267مؤرخ في  29جمادى ( )1عام 1406
()09/02/1986
.3رسم شراء مضمن بعدد  206ص 214سجل االمالك رقم  22مؤرخ
في 26ربيع( )2عام )08/199 - 09(1420
.4شهادة إدارية عدد 128مؤرخة في 01/07/2020/
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :نوفمبر  2020على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 08 - 152236
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020
طالبا التحفيظ :
 - 1عبد الرحيم مهذب بن بوشعيب بنسبة 1/2
- 2عزيز مهذب بن بوشعيب بنسبة1/2
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :فيرمة اوالد ليسير1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :فيرمة اوالد ليسير1
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة سيدي عابد دوار اوالد ليسير
مساحته  80 :آ  70س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة محمد بن العربي .
شرقا  :الطريق املعبدة عرضها  10أمتار .
جنوبا  :سفاري احمد وورثة محمد مرغاد.
غربا  :الرسم العقاري عدد/490ز وسفاري احمد
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية مضمن بعدد 106كناش األمالك رقم  86مؤرخ في()25/06/2014
رسم صدقة مضمن بعدد  91كناش األمالك  115مؤرخ في  17ربيع()2عام )25/12/2018(1440
رسم شراء مضمن بعدد 490كناش االمالك رقم  83مؤرخ في 25حجة عام .)20/10/2014(1435
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :نوفمبر  2020على
الساعة  11صباحا.
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مطلب رقم 08 - 152237
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020
طالبوا التحفيظ :
 عبد الرحيم مهذب بن بوشعيب بنسبة1/2عزيز مهذب بن بوشعيب بنسبة1/2اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :فيرمة اوالد ليسير2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :فيرمة اوالد ليسير2
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم اجلديدة ،جماعة سيدي عابد دوار اوالد سي احمد بن
الطاهر.العوامرة.
مساحته  61 :آ  99س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة قراوي محمد.
شرقا  :طريق معبدة.
جنوبا  :بوشعيب سفاري وطاهر سفاري .
غربا  :سفاري طاهر .
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مضمن بعدد659ص425كناش االمالك99م مؤرخفي17شعبان عام)23/04/2019(1440
رسم شراء مضمن بعدد278ص 334كناش االمالك  115مؤرخ في17شعبان عام)23/04/2019(1440
شهادة إدارية عدد  60مؤرخ في . 22/04/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :نوفمبر  2020على
الساعة  12ظهرا.
مطلب رقم 08 - 152238
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :خالد نور صباح بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض لغريفة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض لغريفة
نوعه  :أرض بها بناية بالطابق السفلي .
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة سيدي عابد دوار السهامنة
مساحته  7 :آ  36س تقريبا.
حدوده :
شماال  :عبد الرحيم بدريوورثة طامو بنت عبد اهلل .
شرقا  :الرسم العقاري عدد08 - 149433وطريق عمومية عرضها
خمسة أمتار.
جنوبا  :علئشة بنت عبد اهلل.
غربا  :عائشة بنت عبد اهلل .
احلقوق العينيــة  :الشيء.
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أصل امللك :رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  211ص 233كناش
األمالك رقم  36مئرخ في 28صفر1423موافقل(. )12/05/2002
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :نوفمبر  2020على
الساعة  13ظهرا.
مطلب رقم 08 - 152239
تاريخ اإليداع  19 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :مليكة احلداد بنت املصطفى
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :احلداد
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :احلداد
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم و عمالة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار البحارة.
مساحته  01 :آ  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :حفيظ رضوان.
شرقا  :الزنقة وحفيظ رضوان.
جنوبا  :حفيظ رضوان.
غربا  :حرمل محمد.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28جمادى االولى  1428موافق
14يونيو  2007املضمن بعدد86ص  96االمالك  52توثيق اجلديدة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :نوفمبر  2020على
الساعة  14بعد الظهر.
مطلب رقم 08 - 152240
تاريخ اإليداع  21 :سبتمبر 2020
طالبوا التحفيظ :
- 1عبد القادر البراصي بن الصاديقبنسبة1/4
- 2محمد البراصي بن الصاديق بنسبة1/4
- 3العربي البراصي بن الصاديق بنسبة1/4
- 4الطاهر البراصي بن الصاديق بنسبة1/4
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :حائط اخلالدي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :حائط اخلالدي
نوعه  :دار سفلية وسطح .
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة 41 ،شارع محمد الريفي باجلديدة.
مساحته  10 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ساحة الفقيه محمد الريفي
شرقا  :رسم عقاري عدد08 - 16232
جنوبا  :رسم عقاري عدد /1746ز
غربا :رسم عقاري عدد/1746ز.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
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أصل امللك :رسم ملكسة عدلي مؤرخ في  20نوفمبر 2013
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23 :نوفمبر  2020على
الساعة 09صباحا.
مطلب رقم 08 - 152241
تاريخ اإليداع  21 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :محمد عراف بن بوشعيب
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض عراف
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض عراف
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة موالي عبد اهلل دوار
بلكندولية.
مساحته  03 :هـ  14آ  65س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد عراف.
شرقا  :خديجة بنت موسى.
جنوبا  :رسم عقاري /7946ز
غربا  :الطريق.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :رسم ملكية عدلي  28ربيع الثاني  1441بتاريخ
.25/12/2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23 :نوفمبر  2020على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 08 - 152242
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :العياشي بريسول بن احلسن بن محمد.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الدار
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الدار.
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل دوار اجلغيوات.
مساحته  83 :آ  30س تقريبا.
حدوده :
شماال  :خالد الشيبي والرسم العقاري عدد.08 - 145289
شرقا  :ورثة حسن بن بريسول ومحمد بريسول واملصطفى بريسول.
جنوبا  :املصطفى بريسول وورثة زهرة بنت امحمد بريسول.
غربا  :ورثة امحمد بريسول.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20رجب  1423موافق
(.)26/09/2002
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23 :نوفمبر على الساعة
 11صباحا.
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مطلب رقم 08 - 152243
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :نورالدين االودي بن عبد العزيز.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :التسير1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :التسير1
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد احسني ,دوار
احلشالفة .
مساحته 33 :آ  35س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومية .
شرقا  :طريق اجلرف.
جنوبا  :رضوان علي بن بوشعيب .
غربا  :رسم عقاري عدد/5563د.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 - 1عقد شراء مؤرخ في 18رجب  1441موافق13مارس.2020
 - 2رسم ملكية عدلي مؤرخ في 2ذوالقعدة  1416موافق 23مارس.1996
- 3عقد شراء مؤرخ بتاريخ 02/07/1996
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23 :نوفمبر  2020على
الساعة  12صباحا.
مطلب رقم 08 - 152244
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر 2020
طالبا التحفيظ :
- 1ابراهيم غلوب بن أحمد بنسبة1/2
 - 2فاطمة الزهراء شرافي بنت بوشعيب بنسبة 1/2
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار ابراهيم
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار ابراهيم.
نوعه  :سكنى بالطابق السفلي
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل,دوار احلفظان.
مساحته  65 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :دهماز عبد اجمليد.
شرقا  :الرسم العقاري عدد 08 - 83138
جنوبا  :الطريق.
غربا  :توفيق دباب
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29ربيع االول عام 1441
موافق  27نوفمبر .2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23 :نوفمبر  2020على
الساعة  13زواال.
مطلب رقم 08 - 152245
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :محمد الزوين بن حلسن
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد الرمل
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد الرمل
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل,دوار البواشتة.
مساحته 47 :أر38س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد 08 - 191389
شرقا  :طريق عمومية
جنوبا  :رسم عقاري عدد 08 - 191395و08 - 197046
غربا  :رسم عقاري 08 - 191389
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13ذي احلجة  1438موافق .04/09/2017رسم شراء مؤرخ في 18محرم 1442موافق07/09/2020شهادة ادارية مؤرخة في .08/2020 - 25التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 24 :نوفمبر  2020على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 08-152246
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :احلسني جنادي بن أحمد .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الكرمة.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الكرمة
نوعه  :أرض فالحية بها سفلي.
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل ،دوار السراحنة.
مساحته  16 :آ  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بوشعيب سعادي
شرقا  :جنادي احلسني
جنوبا  :الرسم العقاري عدد08 - 145256
غربا  :ورثة احلاج الطاهر قريشي
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية مؤرخ في  11رمضان عام  1440موافق ()17/05/2019
.2رسم ملكية مؤرخ في  22صفر عام1408موافق ()10/10/1987
- 3رسم ملكية مؤرخ في 05شعبان  1439موافق ()22/04/2018
.4رسم إراثة عدلي مؤرخ في  26ربيع االول  1438موافق ()26/12/2016
.5رسم شراء عدلي مؤرخ في 08صفر  1440موافق()18/10/2018
- 6رسم شراء عدلي مؤرخ في  08ربيع االول  1440موافق ()16/11/2018
شهادة إدارية مؤرخة في 19/04/2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :نوفمبر  2020على
الساعة  09صباحا.
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مطلب رقم 08 - 152247
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ :نورالدين فليل ابن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك موالي سعيد
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك موالي سعيد
نوعه  :دكان.
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل,دوار الدعيجات.
مساحته  17 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :عبد اهلل دادون.
شرقا  :عائشة السمالي .
جنوبا  :غزالن دادون .
غربا  :الزنقة عرضها  5أمتار .
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27ذي احلجة عام  1441موافق()17/08/2020
شهادة إدارية مؤرخة في . 08/2020 - 10التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :نوفمبر  2020على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 08 - 152248
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :عبد اجلبار مرسلي بن عبد الرحمان
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد املطالق .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد املطالق .
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل ,دوار الدعيجات .
مساحته  16 :آ  49س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد 08 - 193219
شرقا  :الطريق االقليمية .
جنوبا  :اوالد املغري
غربا  :مطلب عدد . 08 - 104435
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  17ذي احلجة موافق ()08/2020 - 07شهادة إدارية مؤرخة في . 08/2020 - 05التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :سبتمبر  2020على
الساعة  11ظهرا.
مطلب رقم 08 - 152249
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :هند وشام بنت التهامي .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك الدعيجات .
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك الدعيجات .
نوعه  :متجر
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل,دوار الدعيجات
مساحته  20 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :غزالن دادون .
شرقا  :عائشة الشمالي .
جنوبا  :الرسم العقار ي عدد . 08 - 193734
غربا  :الزنقة عرضها  05أمتار .
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  17ذي احلجة عام  1441موافق (- 07)08/2020
شهادة إدارية مؤرخة في . 08/2020 - 05التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :نوفمبر  2020على
الساعة  12صباحا .
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الصيكوك 2
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل,دوار اوالد
الركراكي .
مساحته 5 :آر 40س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  08 - 201365وطريق عرضها  3متر وعبد
اهلل خمري
شرقا  :الرسم العقاري عدد . 08 - 208026
جنوبا  :زينب منور و الطيبي منور
غربا :رسم عقاري عدد 08 - 201365
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية مؤرخ في 17ذي احلجة عام  1441موافق(.)08/2020 - 07شهادة إدارية مؤرخة في . 08/2020 - 05التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :نوفمبر  2020على
الساعة  14زواال .

مطلب رقم 08 - 152250
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :نورالدين فليل ابن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الصيكوك 1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الصيكوك 1
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم و عمالة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل,دوار اوالد
الركراكي .
مساحته 10 :آر 80س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد 08 - 201365و طريق عرضها  3متر و عبد
اهلل خمري
شرقا  :الرسم العقاري عدد  08 - 208026و طريق عرضها  3متر
جنوبا  :زينب منور .
غربا  :الرسم العقاري عدد . 08 - 201365
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17ذي احلجة عام  1441موافقل(. )07/08/2020
شهادة إدارية مؤرخة في . 08/2020 - 05التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :نوفمبر  2020على
الساعة  13زواال .

مطلب رقم 08 - 152252
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :الطيبي كرمي بن أحمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض بنزهرة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض بنزهرة
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة موالي عبد اهلل دوار الكرادة.
مساحته  33 :آ  64س تقريبا.
حدوده :
شماال  :املطلب عدد . 08 - 90555
شرقا  :الرسم العقاري عدد /143ز .
جنوبا  :الطريق و الرسم العقاري عدد . 08 - 192992
غربا  :الطريق .
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06ذوالقعدة عام  1440موافق(. )09/07/2019
رسم شراء عدلي مؤرخ في 06ذو القعدة عام  1440موافق()09/07/2019شهادة إدارية مؤرخة في . 30/05/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 30 :نوفمبر  2020على
الساعة 09صباحا.

مطلب رقم 08 - 152251
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :نورالدين فليل بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الصيكوك 2

مطلب رقم 08 - 152253
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :املصطفى بهجي بن عبد اهلل .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض حفرة السانية .
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض حفرة السانية .
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل دوار العشايش .
مساحته  83 :آ  30س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ربيعة عفران
شرقا  :مصطفى والضحى
جنوبا  :طريق عمومي عرضه  05متر .
غربا  :الرسم العقاري عدد . 08 - 110047
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 نسخة من رسم 24ملكية مؤرخ في شوال عام  1412موافق(.)28/04/1992
رسم مخارجة مؤرخ في 08رجب  1417موافق(. )20/11/1996رسم إراثة عدلي مؤرخ في  23رمضان عام  1412موافق ل()28/03/1992التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 30 :نوفمبر على الساعة
 10صباحا.
مطلب رقم 08 - 152254
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :محمد موستاج بن اسماعيل
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :السانية
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :السانية
نوعه  :دار للسكن
موقعه  :إقليم وعمالة اجلديدة,جماعة اجلديدة أرض السانية
مساحته  79 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رمراوي بوشعيب
شرقا  :زنقة عرضها أربعة أمتار
جنوبا  :رسم عقاري عدد 08 - 12827
غربا  :ممر عرضه متر واحد
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 - 1نسخة من رسم ملكية مؤرخة في ()12/01/2017
 - 2نسخة من رسم استدراك عدلي مؤرخ في () 15/03/2018
- 3شهادة إدارية مؤرخة في 10/10/2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 08 - 152255
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالبوا التحفيظ :
- 1احلسن رضيان ابن بوشعيب بنسبة 7826سهم من 82688
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 - 2خديجة زمزم بنت أحمد بنسبة  9503من ذلك
- 3سعيد رضيان ابن بوشعيب بنسبة  7826من ذلك
- 4السعدية رضيان بنت بوشعيب بنسبة  3913من ذلك
- 5خالد رضيان ابن بوشعيب بنسبة  7826من ذلك
- 6الهاشمية رضيان ابن بوشعيب بنسبة 3913من ذلك
- 7مباركة رضيان بنت بوشعيب بنسبة  3913من ذلك
- 8مرمي رضيان بنت بوشعيب بنسبة 3913من ذلك
- 9املصطفى رضيان ابن بوشعيب بنسبة 7826من ذلك
- 10نادية رضيان بنت بوشعيب بنسبة 3913من ذلك
- 11فاطمة رضيان بنت بوشعيب بنسبة  3913من ذلك
- 12مليكة رضيان بنت بوشعيب بنسبة 3913من ذلك
- 13عبد اهلل رضيان ابن بوشعيب بنسبة 7826من ذلك
- 14زهراء رضيان بنت املصطفى بنسبة  1666من ذلك
- 15الكبيرة رضيان بنت املصطفى بنسبة  1666من ذلك
- 16رشيد رضيان ابن املصطفى بنسبة  3332من ذلك
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد ملريس
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بال ملريس
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل,دوار اوالد ابراهيم
مساحته 18 :آر  70س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  08 - 93735و الناكوري فاطنة
شرقا  :الطريق
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 08 - 141861
غربا  :ورثة الناكوري محمد
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10ربيع االول عام  1441موافق 08نوفمبر .2019
رسم إراثة عدلي مؤرخ في 28شوال عام 1440موافق ل()02/07/2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 30 :نوفمبر  2020على
الساعة  11صباحا .
مطلب رقم 08 - 152256
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالبوا التحفيظ :
 - 1احلسن رضيان ابن بوشعيب بنسبة 7826سهم من 82688
 - 2خديجة زمزم بنت أحمد بنسبة  9503من ذلك
- 3سعيد رضيان ابن بوشعيب بنسبة  7826من ذلك
- 4السعدية رضيان بنت بوشعيب بنسبة  3913من ذلك
- 5خالد رضيان ابن بوشعيب بنسبة  7826من ذلك
- 6الهاشمية رضيان ابن بوشعيب بنسبة 3913من ذلك
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- 7مباركة رضيان بنت بوشعيب بنسبة  3913من ذلك
- 8مرمي رضيان بنت بوشعيب بنسبة 3913من ذلك
- 9املصطفى رضيان ابن بوشعيب بنسبة 7826من ذلك
- 10نادية رضيان بنت بوشعيب بنسبة 3913من ذلك
- 11فاطمة رضيان بنت بوشعيب بنسبة  3913من ذلك
- 12مليكة رضيان بنت بوشعيب بنسبة 3913من ذلك
- 13عبد اهلل رضيان ابن بوشعيب بنسبة 7826من ذلك
- 14زهراء رضيان بنت املصطفى بنسبة  1666من ذلك
- 15الكبيرة رضيان بنت املصطفى بنسبة  1666من ذلك
- 16رشيد رضيان ابن املصطفى بنسبة  3332من ذلك
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد الرمل
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد العربي باحلاج
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل,دوار اوالد ابراهيم
مساحته 25 :أر81س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد08 - 199584
شرقا  :الطريق
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 17526

- 10محمد ممدوحي ابن أحمد بنسبة  02من ذلك
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد حيط بجاج
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد حيط بجاج
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل,دوار اوالد ابراهيم
مساحته 14 :أر70س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مسعود كرباطي
شرقا  :رضيان حليمة
جنوبا  :الطريق
غربا  :ورثة محمد رضيان
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  04ذي القعدة عام  1441موافق()26/06/2020
رسم إراثة عدلي مؤرخ في 19ربيع االخر عام  1438موافقل()18/01/2015
شهادة إدارية مؤرخة في 22/06/2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 30 :نوفمبر  2020على
الساعة 13زواال .
احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة
عبد الرحمان دريوش
				

غربا  :املطلب عدد 08 - 100662
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  10ربيع االول عام  1441موافق ل()08/11/2019
رسم إراثة عدلي مؤرخ في 28شوال عام 1441موافق ()02/07/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 30 :نوفمبر  2020على
الساعة 12صباحا.
مطلب رقم 08 - 152257
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالبوا التحفيظ :
 - 1أحمد رضيان ابن محمد بنسبة 02سهم من أصل  18سهم
 - 2التباري رضيان ابن محمد بنسبة  02سهم من ذلك
- 3املصطفى رضيان ابن محمد بنسبة  02من ذلك
- 4عبد اللطيف رضيان ابن محمد بنسبة  02من ذلك
- 5عائشة رضيان بنت محمد بنسبة  01من ذلك
- 6بوشعيب رضيان ابن محمد بنسبة  02من ذلك
- 7عبد احلق رضيان ابن محمد بنسبة  02من ذلك
- 8ابراهيم رضيان ابن محمد بنسبة  02من ذلك
- 9حسناء رضيان بنت محمد بنسبة  01من ذلك

محافظة أكادير
مطلب رقم 09 - 43762
تاريخ اإليداع 14 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ :الدولة املغربية "امللك اخلاص" .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:
" الثانوية اإلعدادية عقبة بن نافع ".
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :دوار تدرارت ،جماعة تدرارت قيادة إميوزار ،عمالة أكادير إداوتنان.
مساحته  71 :آر  21سنتيار .
حدوده :
شماال  :ملك الدولة "امللك اخلاص" ؛
شرقا  :موالي احمد الذهبي ؛
جنوبا  :موالي احمد بن طالب ؛
غربا  :موالي احمد الذهبي .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصلامللك :
 – 1رسم استمرار عدلي مؤرخ في . 22/07/2013
 – 2عقد شراء عدلي مؤرخ في . 29/01/2020
 – 3نسخة من قرار وزير املالية مؤرخ في . 25/12/2019
 – 4ملحق رسم استمرار عدلي مؤرخ في . 29/05/2018
 – 5نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في . 23/06/2013
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 – 6نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في . 07/12/2018
 - 7نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في . 08/02/2018
 - 8نسخة رسم فريضة عدلي مؤرخ في . 15/06/2019
مطلب رقم 09 - 43763
تاريخ اإليداع 15 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :علي علوان ومحمد علوان.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك علوان ".
نوعه  :دار للسكنى ذات طابق أرضي .
موقعه  :دوار واحلوري ،جماعة وقيادة الدراركة ،عمالة أكادير إداوتنان.
مساحته  64 :سنتيارا .
حدوده :
شماال  :رقية مبارك ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :ورثة آيت عبد اهلل ؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصلامللك :
 – 1عقد بيع عرفي مؤرخ في 23/08/2001؛
 – 2نسخة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في .26/03/2003
مطلب رقم 09 - 43764
تاريخ اإليداع 23 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :فاطمة امعديزن بنت محمد .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك فاضمة ".
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :دوار دوفرني ،جماعة وقيادة التامري ،عمالة أكادير إداوتنان.
مساحته  01 :آرا  20سنتيار ا.
حدوده :
شماال  :امعديزن ابراهيم ؛
شرقا  :نوصيري نائلة ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :اعراب فاطمة .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصلامللك :
 – 1رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17/04/2019؛
 – 2ملحق إصاحي لرسم استمرار مؤرخ في 2020/ 09 - 19؛
 – 3نسخة طبق األصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 05/08/2014؛
 – 4نسخة طبق األصل من عقد قسمة عرفي مؤرخ في 01/08/2007؛
 – 5نسخة طبق األصل من عقد وكالة عرفي مؤرخ في . 23/03/2015
مطلب رقم 09 - 43765
تاريخ اإليداع 23 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :فاطمة امعديزن بنت محمد .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك محمد مصطفى ".
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :دوار دوفرني ،جماعة وقيادة التامري ،عمالة أكادير إداوتنان.
مساحته  02 :آرا  95سنتيارا .
حدوده :
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شماال  :الطريق؛
شرقا  :امعديزن محند؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  09 - 25494؛
غربا  :ندجعا فاطمة .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصلامللك :
 – 1رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15/04/2019؛
 – 2ملحق إصاحي لرسم استمرار مؤرخ في 18/08/2020؛
 – 3نسخة طبق األصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 05/08/2014؛
 – 4نسخة طبق األصل من عقد قسمة عرفي مؤرخ في 01/08/2007؛
 – 5شهادة إدارية مؤرخة في . 13/08/2007
مطلب رقم 09 - 43766
تاريخ اإليداع 23 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :فاطمة امعديزن بنت محمد .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك فاطمة ".
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :دوار دوفرني ،جماعة وقيادة التامري ،عمالة أكادير إداوتنان.
مساحته  01 :آرا  50سنتيارا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الوادي؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  09 - 25494؛
غربا  :محند امعديزن .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصلامللك :
 – 1رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17/04/2019؛
 – 2ملحق إصاحي لرسم استمرار مؤرخ في 19/08/2020؛
 – 3نسخة طبق األصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 05/08/2014؛
 – 4نسخة طبق األصل من عقد قسمة عرفي مؤرخ في 01/08/2007؛
مطلب رقم 09 - 43767
تاريخ اإليداع 24 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :رشيد بوصكني بن احمد .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اخلير ." 1
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :دوار تكاديرت ،جماعة وقيادة الدراركة ،عمالة أكادير إداوتنان.
مساحته  50 :سنتيارا .
حدوده :
شماال  :ازيكي؛
شرقا  :اماعي؛
جنوبا  :الصحراوي؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصلامللك :
 – 1عقد بيع عرفي مؤرخ في 02/08/2012؛
 – 2عقد بيع عرفي مؤرخ في 08/01/2007؛
 – 3عقد بيع عرفي مؤرخ في 1998/ 09 - 22؛
 – 4نسخة من شهادة إدارية مؤرخة في . 23/01/2007
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مطلب رقم 09 - 43768
تاريخ اإليداع 25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :محمد ازبيري .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أزبيري ".
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :دوار متاعيت ،جماعة وقيادة الدراركة ،عمالة أكادير إداوتنان.
مساحته  60 :سنتيارا.
حدوده :
شماال  :اجلوهري حلسن؛
شرقا  :آيت حميد؛
جنوبا  :الصاحة؛
غربا  :الزنقة .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصلامللك :
 – 1عقد بيع عرفي مؤرخ في 2001/ 09 - 04؛
 – 2عقد بيع عرفي مؤرخ في 06/10/1985؛
 – 3نسخة طبق األصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 2020/ 09 /24؛

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :ازكار ايدير "
مطلب رقم . 09 - 43738
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  15 :سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو " :ازكار ايدير " موضوع مطلب التحفيظ عدد
 ، 09 - 43738الكائن بدوار تكاديرت ،جماعة وقيادة الدراركة القروية،
عمالة أكادير إداوتنان ،تتابع في اسم السادة  :ورثة ايت امزال محمد
بن عبد اهلل وورثة ايت امزال عائشة بنت عبد اهلل بنسبة  572سهما
من  21120اكل واحد من احلسن كوكلو واحلسني كوكلو وعبد اهلل
كوكلو وابراهيم كوكلو و 286سهما من ذلك للسيدة فاطمة كوكلو
و 10307للسيد احمد ايت امزال و 2342سهما للسيد عبد اهلل ايت
امزال و 1171سهما لكل واحدة من فضمة ايت امزال ويامنة ايت
امزال وعائشة ايت امزال وسعدية ايت امزال وخديجة ايت امزال و42
سهما للسيدة فاطمة اغشيم .
وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها وكذا اشهاد عدلي بتحديد
احلصص مؤرخ في .04/08/2020
احملافظ على األمالك العقارية بأكادير
		
محمد أغوش
				

محافظة الناظور
مطلب رقم 11 - 43825
تاريخ اإليداع 21 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السادة:
 أميمة الفكري بنت احلسن بنسبة  4/1سهما . احلسن الفكري بن ادريس بنسبة  4/1سهما. -نيرمني الفكري بن احلسن بنسبة  4/1سهما.

 نور الفكري بن احلسن بنسبة  4/1سهما.اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فكري ".
نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة بني انصار  ،احملل املدعو احملل املدعو
دوار اياسينا فرخانة.
مساحته 05 :آر  08س
حدوده:
شرقا :الطريق.
شرقا :امحمد عمرو زغدود.
جنوبا :أوالد عبد القادر.
غربا :املوساتي ادريس.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  17فبراير .2018 رسم شراء عدلي مؤرخ في  20فبراير .2008 نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في .23/10/2000التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 23 :فبراير  2020على الساعة
 30:15بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 43826
تاريخ اإليداع 22 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السيد :جنيم شعابي بن احلسن.
اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :شعابي ."3
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق علوية.
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي عاريض .
مساحته 01 :ار  00س تقريبا.
حدوده:
شماال :محمد حميد و الرسم العقاري عدد . 11 - 59271
شرقا :الشارع.
جنوبا :حميد الكهربائي و مطلب التحفيظ عدد .11 - 30040
غربا :املرسي الراضي احمد.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .10/06/2010 عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 03/08/1989التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 23 :فبراير  2020على الساعة
 30:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 43827
تاريخ اإليداع 24 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ السيدة :هجر سلمات بنت جمال.
اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سلمات ".

احلقوق العينية :ال شيء.

نوعه :أرض عارية.

أصل امللك:

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

 -رسم امللكية عدلي مؤرخ في .18/08/2020

دوار اشاويان فرخانة.

 -رسم ملحق حتديد نسبة عدلي مؤرخ في .18/09/2020

مساحته 25 :ار تقريبا.
حدوده:
شماال :الشاوي نزيهة و الطريق.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 24 :فبراير  2020على الساعة
 30: 09صباحا.

شرقا :الشاوي نزيهة.
جنوبا :العمراني ميمون.
غربا :الواد.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .24/06/2020 نسخة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في .21/03/2016 نسخة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في .17/09/2014 نسخة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في  18فبراير .2017 نسخة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في .28/10/2017 نسخة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في  08فبراير .2017 شهادة إدارية عدد  104مؤخة في .23/06/2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 24 :فبراير  2020على الساعة
 30: 09صباحا.

مطلب رقم 11 - 43829
تاريخ اإليداع 25 :سبتمبر .2020
طالبا التحفيظ السيدين:
 محمد جعداري بن عمر. عبد القادر بودو صالح.اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :جعداري  -بودو".
نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق
علوية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة ازغنغان  ،احملل املدعو حي العمال.
مساحته 09 :ار  50س تقريبا.
حدوده:
شماال :الطريق.
شرقا :الطريق.

مطلب رقم 11 - 43828
تاريخ اإليداع 25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السادة:
 العزيز اليخليفي بن محمد بنسبة  50/100سهما. ابراهيم اليخليفي بن العزيز بنسبة  25/100سهما. محمد اليخليفي بن العزيز بنسبة  25/100سهما.اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :واو سريوا".
نوعه :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم الدريوش  ،جماعة تسافت  ،احملل املدعو واوسريوا مبزارع
حجرة القضاء.
مساحته 55 :ار  94س تقريبا.
حدوده:

جنوبا :عبد القادر الفقير.
غربا :طالب التحفيظ.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء حظ عدلي مؤرخ في .20/05/2005 رسم شراء عدلي مؤرخ في .15/08/2003 صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في .13/01/1994التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 24 :فبراير  2020على الساعة
 30:15بعد الزوال.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " :البجكوري"،
ذي مطلب التحفيظ عدد 11 - 35344
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  ،01/09/2020مبوجبه فإن مسطرة

شماال :الطريق.

حتفيظ امللك املسمى " البجكوري" ذي مطلب التحفيظ 11 - 35344

شرقا :ورثة احلمزاوي عالل.

الكائن باقليم الدريوش ،جماعة امطالسة  ،تتابع من اآلن فصاعدا في

جنوبا :الطريق.

اسم نفس طالب التحفيظ وباملساحة املصرح بها عند إيداع املطلب

غربا :العزوتي بوجمعة.

وهي  21ار  14سنتيار مع اإلشارة إلى أن عملية حتديد املطلب املذكور
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ستجرى بتاريخ  02فبراير  2020على الساعة  30:09صباحا ،بعد إلغاء
عملية التحديد التي جرت بتاريخ  ،08/05/2019وذلك بناء على نفس
الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.
احملافظ على األمالك العقارية الناظور
				

البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى"اخملتار"
مطلب رقم  12 - 43716الذي أدرجت خالصةاصالحية
باجلريدة الرسمية عدد  701املؤرخة في  06يونيو .2012
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  22سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو "اخملتار"موضوع مطلب التحفيظ رقم 12 - 43716
الكائن بعمالة مقاطعات بن امسيك لتتابع من اآلن فصاعدا مجزأة
كما يلي:
أوال :القطعة رقم  1مساحتها  72سنيار في اسم السيد الغشوة
افريكاط والسيد مران التونسي
ثانيا :القطعة رقم  6مساحتها  82سنيار في اسم ورثة محمد
فالحي وهم:
 زوجته :حليمة الطالعة بنت احلاج. اوالده  :فاطمة ،رشيد ،سعيد ،ادريس،حكيمة ،فتيحة ،عصام لقبهمجميعا "فالحي".
ثالثا  :القطعة رقم  2مساحتها  50سنتيار في اسم املصطفى
بوصبع.
رابعا  :ما تبقى من امللك لقطعة ارضية مساحتها  79آر  64سنيار
تتايع على الشياع في اسم السادة :
 )1الكبيرة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 1738.53/7964
 )2العربي عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964
 )3عبد السالم عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964
 )4صالح عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964
 )5مليكة عادناني بنت اخملتار بن محمدبنسبة 349.68/7964
 )6زهراء عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964
 )7كلثوم عادناني بنت اخملتار بن محمدبنسبة 349.68/7964
 )8خديجة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964
 )9مينة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964
 )10نادية عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964
 )11محمد وهبي بن محمد بنسبة 7964/.521.50

 )12ابراهيم وهبي بن محمد بنسبة7964/.521.50
 )13مليكة وهبي بن محمد بنسبة 260.75/7964
 )14يونس وهبي بن احلسني بنسبة 7964/.124.16
 )15فاطمة الزهراء بن احلسني بنسبة 62.08/7964
 )16محمد وهبي بن احلسني بنسبة 124.16/7964
 )17رضوان وهبي بن احلسني بنسبة 124.16/7964
 )18الزيتونة حفيظ اهلل بنسبة50/7964
 )19علي شريفي بنسبة 77/7964
 (20ورثة اجلياللي بن العربي لقبهم "مطرب" وهم  :خدوج ،ثورية،
املصطفى،حسن }،بنسبة 80/7964
مليكة ،بوشعيب .
 (21اجلياللي بهيج بنسبة 84/7964
استنادا الى الوثائق التالية :
 احلكم االبتدائي املؤرخفي  10/11/2016عدد  15ملف رقم ،62/26/2013رفقته شهادة بعدم الطعن باالستئناف عدد 40/16
بتاريخ .06/04/2007
 العقود املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور العقود املودعة طبقا ملقتضيات الفصل  84من ظ.ت.ع والتيستصبح الغية بعد نشر هذه اخلالصة االصالحية
 العقود املؤيدة للتعرضات ،املودعة باملطلب املذكور والتي قضىاحلكم املشار اليه اعاله بصحتها
اشهاد وموافقة عرفي مؤرخ في03/06/2020 وكالة عدلية مضمنة بعدد  35كناش  116بتاريخ 09/01/2020 اشهاد وموافقة عرفي مؤرخ في 03/06/2020 وكالة عدلي مضمنة بعدد  33كناش  116بتاريخ 15/01/2020 اشهاد وموافقة عرفي مؤرخ في 31/08/2020 وكالة عدلية مضمنة بعدد  161كناش  117بتاريخ 17/02/2020 اشهاد وموافقة عرفي مؤرخ في 27/08/2020 وكالة عدلية مضمنة بعدد  142كناش  120بتاريخ 18/02/2020 نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بعدد 294ص  341كنتش التركات 62بتاريخ 27/10/2015
 اشهاد وموافقة عرفي مؤرخ في 03/06/2020 وكالة عدلية مضمنة بعدد  36كناش  116بتاريخ 09/01/2020 رسم اراثة عدلي مضمن بعدد  459كناش التركات  254بتاريخ.24/01/2017
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "دريات"
مطلب رقم  12 - 44089الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  931املؤرخة في  02نوفمبر .2016
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  29ديسمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو "دريات" موضوع مطلب التحفيظ 12 - 44089
الكائن بعمالة مقاطعات بن امسيك تتابع من اآلن فصاعدا في اسم
السيد مصطفى صبير بصفته طالب التحفيظ الوحيد باملساحة
التي أظهرها التصميم العقاري وهي 96 :سنتيار وليس تلك املصرح
بها عند إيداع مطلب التحفيظ.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:
 عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ  02دجنبر . 2002احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان
طارق اشتوي
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محافظة القنيطرة
مطلب رقم 13 - 6900
تاريخ االيداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ السيد :بوسلهام الوهراني ابن ميلود.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا ":بير احلجر"
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك العتيق " :بير احلجر"
نوعه :ارض فالحية
موقعه :احواز القنيطرة جماعة املناصرة دوار الهيالفة.
مساحته 19:ار  20س تقريبا.
حدوده:
شماال  :عبد القادر بوعونية
شرقا  :الرسم العقاري عدد85883/13
غربا  :الوهراني محمد بن ميلود.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  84519/13 :و ممر عرضه ثالثة امتار محادي
ملدرسة الهيالفة.
اصل امللك :
 رسم عدلي مؤرخ في 20دي احلجة  1441موافق ل 10/08/2020 شهادة ادارية عدد 02/20ق م/ش ق التاريخ املقرر إلجراء عملية حتديد املؤقت يوم  30نوفمبر  2020علىالساعة 10صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة
			
بوشعيب توفيقي
				

محافظة الرشيدية
مطلب رقم 14 - 40055
تاريخ اإليداع 17 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ :اسماعيل السموني بن مبارك.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا.. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :الياس.
نوعه :ارض بها بناية من سفلي ومرفقات فوق السطح ؛
موقعه :اقليم الرشيدية ،دائرة ارفود ،جماعة عرب الصباح زيز ،احملل
املدعو :شارع احلسن الثاني.
مساحته 01 :آر  32س تـقـريـبـا.
حدوده:
شماال :ورثة احلاج احلبيب بن الفقيه ؛
شرقا :االدريسي موالي احمد ؛
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جنوبا :شارع احلسن الثاني ؛
غربا :محمد احمد بن احلاج الهاشمي والنافعي البشير وعمر بن
املعروف والتخمي احلبيب ؛
احلقوق العينية :الشيء.
أصل امللك:
 - 1محرر ثابت التاريخ في  30مارس .2016
 - 2ملحق محرر ثابت التاريخ في  16مارس .2020
- 3رسم عدلي مؤرخ في  14ماي  1962عدد  973صحيفة .249
 - 4رسم اراثة عدلي مؤرخ في  15يوليوز .1980
 - 5رسم اراثة مؤرخ في  13يناير  2016عدد 47
 - 6حتديد مساحة وجوار عدلي مؤرخ في  21فبراير  2019عدد .553
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 11 :نوفمبر  2020على
الساعة  10 :صباحا.
مطلب رقم 14 - 40056
تاريخ اإليداع 22 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ :فاطمة امغاري بنت موحى.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :احمليط.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :ملك فاطمة.
نوعه :ارض بها بناية من قبو وسفلي؛
موقعه :اجلماعة احلضرية للرشيدية ،احملل املدعو :احمليط.
مساحته 62 :س تـقـريـبـا.
حدوده:
شماال :بنت موح ؛
شرقا :الطريق ؛
جنوبا :الودغيري عائشة ؛
غربا :ورثة احلاج احمد بن التهامي ؛
احلقوق العينية :الشيء.
أصل امللك:
 - 1عقد شراء عدلي مضمن بعدد  894كناش  13مؤرخ في 04يناير .1999
 - 2عقد شراء عدلي مضمن بعدد  57ص  74كناش  41مؤرخ في
 05اغسطس .2011
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23 :نوفمبر  2020على
الساعة  10 :صباحا.
مطلب رقم 14 - 40057
تاريخ اإليداع 24 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ :العربي النوايتي بن احلاج.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :متلكني.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :هشام.
نوعه :ارض عارية ؛
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موقعه :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة موالي علي الشريف،
احملل املدعو :متلكني.
مساحته 08 :آر  61س تـقـريـبـا.
حدوده:
شماال :مجرى املاء ؛
شرقا :اناثم احلاج عبد اهلل بن محمد بن السعيد ؛
جنوبا :محمد بن قدور ؛
غربا :املدينة القدمية طريق كرنفود ؛
احلقوق العينية :الشيء.
أصل امللك:
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  02ابريل .1983
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  27يناير .1989
 - 3صورة شمسية ملدخل الشراء عدلي مؤرخ في  02اغسطس .1982
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :نوفمبر  2020على
الساعة  10 :صباحا.
احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية بالنيابة
حميد بوزهري
				

مطلب رقم 16 - 38509
تاريخ االيداع  18 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :محمد تيغزة بن سماعيل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان بومكسة ".
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :فدان بومكسة ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت بوبكر.
مساحته  03 :هـ  19آ  53س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :عائشة اقبلي؛
جنوبا  :العربي بن صاحب؛
شرقا  :الرسم العقاري  15695/16؛
غربا  :اجلياللي بن محمد؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  18من ربيع االخر  1437موافق 29يناير2016؛
 شهادة ادارية مؤرخة في  28/11/2016عدد  /38ج ت  /م ت؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 :نوفمبر  2020الساعة
التاسعة والنصف صباحا.

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 16 - 38510
تاريخ االيداع  18 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :عائشة اقبلي بنت محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان بومكسة ".
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :فدان بومكسة ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت بوبكر.
مساحته  03 :هـ  07آ  17س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الكبير بن اجلياللي  ،ممر عمومي؛
جنوبا  :محمد تيغزة؛
شرقا  :الرسمني العقاريني /7007ر  15696/16 ،؛
غربا  :اجلياللي بن محمد؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  7شوال  1438موافق  02يوليو 2017؛* شهادة ادارية مؤرخة في  28/11/2016عدد  /37ج ت  /م ت؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 :نوفمبر  2020الساعة
احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 16 - 38508
تاريخ االيداع  17 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :حسنة احلجوي بنت العربي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك حسنة احلجوي ".
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :ملك حسنة احلجوي".
نوعه  :ارض بها بناية ذات طابق اول.
موقعه  :مدينة اخلميسات حي مراكش.
مساحته  01 :آ  60س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :امللوكي حسن؛
جنوبا  :الزنقة؛
شرقا  :جيكاني حلسن ؛
غربا  :الزنقة؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  5ذو احلجة  1441موافق  26يوليو2020؛ رسم وكالة عدلية مؤرخة في  12من شوال  1441موافق 4يونيو2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :نوفمبر  2020الساعة
التاسعة صباحا.

مطلب رقم 16 - 38511
تاريخ االيداع  18 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :محمد اليزيدي بن بيه.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك اليزيدي ".
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االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :ملك اليزيدي ".
نوعه  :ارض عارية.
موقعه  :مدينة اخلميسات.
مساحته  10 :آ تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الزنقة؛
جنوبا  :الرسم العقاري 57997/16؛
شرقا  :ورثة اخملنتر فاطمة ؛
غربا  :الزنقة؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 نسخة لرسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت محرم  1431موافق 7دسمبر2010؛
 عقد عرفي مؤرخ في  14اكتوبر 1975؛ عقد عرفي مؤرخ في  12فبراير 1974؛ عقد عرفي مؤرخ في  24اغسطس 1974؛ عقد عرفي مؤرخ في  6فبريار 1976؛ عقد عرفي مؤرخ في  22يناير 1974؛ عقد عرفي مؤرخ في  15ماي 1974؛ شهادة ادارية مؤرخة في  28يناير  2020عدد 4؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :نوفمبر  2020الساعة
العاشرة صباحا.
مطلب رقم 16 - 38512
تاريخ االيداع  21 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :عسال علي بن حمو.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان تيرست ".
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :فدان تيرست ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت عفي ايت مسعود.
مساحته  01 :هـ  28آ  63س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :ورثة محمد بناصر؛
جنوبا  :عسال احلسني؛
شرقا  :عسال احلاج ؛
غربا  :الطريق  ،عاشور عسال ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  16من ربيع االخر  1434موافق 27فبراير 2013؛
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 شهاة ادارية مؤرخة في  24/08/2020عدد  155ج أ إ – ق م؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 20 :نوفمبر  2020الساعة
التاسعة صباحا.
مطلب رقم 16 - 38513
تاريخ االيداع  23 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :عادل اعراب بن ادريس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان اكعبوب ".
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :فدان اكعبوب ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار العباردة.
مساحته  25 :آ  35س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :ورثة بوعالي هموشة؛
جنوبا  :ممر عمومي؛
شرقا  :عبد العالي املرداسي ؛
غربا  :مطلب 32361/16؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  11ذو القعدة  1441موافق  3يوليو2020؛ رسم شراء عدلي مؤرخ في  15من ذو احلجة  1441موافق 5اغسطس2020؛
 رسم وكالة عدلي مؤرخة في فاحت ذو احلجة  1441موافق 22يوليو2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23 :نوفمبر  2020الساعة
التاسعة صباحا.
مطلب رقم 16 - 38516
تاريخ االيداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :وعلي اجملدوب بن جدوب.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان ميعروين ".
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :فدان ميعروين ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة واملاس جماعة بوقشمير ميعروين .
مساحته  03 :هـ تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :فاظمة احلوماني  ،ورثة بوقدان؛
جنوبا  :اجملدوب جمعة  ،اجملدوب مغودة  ،ورثة احلوماني عبد الصادق ،
مينة اجملدوب؛
شرقا  :محمد بن ميمون  ،امللك الغابوي ؛
غربا  :اوعلي اجملدوب  ،عبد الرحمان اجملدوب  ،احلوماني عقة؛
احلقوق العينية  :الشيء.
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اصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  3شعبان  1415موافق  25ديسمبر1995؛ رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في  21من شوال  1440موافق 25يونيو2019؛
 شهادة ادارية مؤرخة في  15/09/2020عدد  /06ج ب 2020/؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 30 :نوفمبر  2020الساعة
احلادية عشرة صباحا.
مطلب رقم 16 - 38517
تاريخ االيداع  30 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :حمو قدور بد اهلل بن عبد السالم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرتاحة ." 1055
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :الرتاحة ." 1055
نوعه  :ارض بها بناية ذات طابق اول.
موقعه  :مدينة اخلميسات ودادية الرتاحة.
مساحته  64 :س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الزنقة؛
جنوبا  :االدريسي محمد؛
شرقا  :عالل بويشخار ؛
غربا  :الزنقة؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 عقد عرفي مؤرخ في 22/02/2010؛ عقد شراء عرفي مؤرخ في 16/12/1996؛ عقد بيع عرفي مؤرخ في 12/12/1994؛ شهادة ادارية مؤرخةفي  14/09/2020عدد 15؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :فاحت ديسمبر 2020
الساعة التاسعة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات
عزالدين شاكر
				

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :دار نزيل».
نوعه :أرض بها دار للسكن من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح وبئر.
موقعـه :مدينة وادي زم ،درب العفو.
مساحته 01 :أر  50س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :ورثة احلاج بوعزة ؛
شرقـا :الرسم العقاري عدد  /2074ت.
جنوبـا :محمد العشاكي ؛
غربـا :الزنقة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  08رمضان  1424موافق  03نونبر .2003التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت ديسمبر  2020على
الساعة 11 :والنصف صباحا.
مطلب رقم 18 - 53244
تاريخ اإليداع 22 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :زهيرالبرشوي بن مختار.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :كاف عصي».
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة ابي اجلعد ،جماعة تاشرافت ،دواراملشارحة .
مساحته 02 :هـ  90آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :واد ،ورثة محمد حمداني؛
شرقـا :شمال ل املشروحي ،ورثة محمد حمداني.
جنوبـا :ورثة محمد حمداني؛
غربـا :واد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
أصل امللك:
 نسخة لرسم هبة عدلي مؤرخ في  13جمادى الثانية  1440موافق 19فبراير .2019
 -صورة رسم هبة عدلي مؤرخ في  13جمادى الثانية  1440موافق 19

محافظة خريبكة

فبراير .2019
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  06ربيع الثاني  1440موافق 14ديسمبر.2018

مطلب رقم 18 - 53243
تاريخ اإليداع 22 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :نزيل محمد بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ ».

صورة طبق االصل لرسم إرثة بفريضة عدلي مؤرخ في  10من جمادىالثانية موافق  16فبراير .2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03ديسمبر  2020على
الساعة 09 :صباحا.
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مطلب رقم 18 - 53245
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مساحته 33 :آ تقريبا.

تاريخ اإليداع 22 :سبتمبر .2020

حـدوده:

طالب التحفيظ  :زهير البرشوي بن مختار.

شمـاال :الطريق؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ ».

شرقـا :اخملتار البرشوي ،الواد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :شعبة السناسل».
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة ابي اجلعد ،جماعة تاشرافت ،دواراملشارحة .
مساحته 76 :آ تقريبا.

جنوبـا :املعطي خزراني ،ورثة عبد احلق مشروحي؛
غربـا :ورثة عبد احلق مشروحي  ،واد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
أصل امللك:

حـدوده:

 -نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  06ربيع الثاني  1440موافق

شمـاال :الطريق ؛
شرقـا :ورثة محمد حمداني.
جنوبـا :صالح شمالل ،املعطي خزراني؛
غربـا :ورثة أحمد حمداني ،واد.

 14ديسمبر .2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03ديسمبر  2020على
الساعة 11 :صباحا.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
أصل امللك:
 نسخة لرسم هبة عدلي مؤرخ في  13جمادى الثانية  1440موافق 19فبراير .2019
 صورة رسم هبة عدلي مؤرخ في  13جمادى الثانية  1440موافق 19فبراير .2019
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  06ربيع الثاني  1440موافق 14دجنبر.2018
صورة طبق االصل لرسم إرثة بفريضة عدلي مؤرخ في  10من جمادىالثانية موافق  16فبراير .2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03ديسمبر  2020على
الساعة 10 :صباحا .

مطلب رقم 18 - 53247
تاريخ اإليداع 22 :سبتمبر .2020
طالبوا التحفيظ :
الزهرة مكريني بنت رحال بنسبة 6/48؛عبد العزيز حمداني بن أحمد بنسبة 14/48؛ سليمة حمداني بنت أحمد بنسبة 07/48؛ ارقية حمداني بنت أحمد بنسبة 07/48؛ لطيفة حمداني بنت أحمد بنسبة 07/48؛ نعيمة حمداني بنت أحمد بنسبة 07/48؛االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :كاف عصيد».
نوعــه :أرض فالحية.

مطلب رقم 18 - 53246
تاريخ اإليداع 22 :سبتمبر .2020
طالبوا التحفيظ :
الزهرة مكريني بنت رحال بنسبة 6/48؛عبد العزيز حمداني بن أحمد بنسبة 14/48؛ سليمة حمداني بنت أحمد بنسبة 07/48؛ ارقية حمداني بنت أحمد بنسبة 07/48؛ لطيفة حمداني بنت أحمد بنسبة 07/48؛ نعيمة حمداني بنت أحمد بنسبة 07/48؛االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ ».

موقعـه :دائرة ابي اجلعد ،جماعة تاشرافت ،دواراملشارحة .
مساحته 01 :هـ  20آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الطريق؛
شرقـا :اخملتار البرشوي ،الواد.
جنوبـا :املعطي خزراني ،ورثة عبد احلق مشروحي؛
غربـا :ورثة عبد احلق مشروحي  ،واد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
أصل امللك:
 -نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  06ربيع الثاني  1440موافق

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :شعبة السناسل».

 14ديسمبر .2018

نوعــه :أرض فالحية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03ديسمبر  2020على

موقعـه :دائرة ابي اجلعد ،جماعة تاشرافت ،دواراملشارحة .

الساعة 12 :صباحا.
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مطلب رقم 18 - 53248
تاريخ اإليداع 23 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :فاطنة فهمي بنت الشرقي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :أرض فاطنة».
نوعــه :أرض عارية.
موقعـه :دائرة وادي زم ،جماعة اوالد بوغادي ،سوق االثنني.
مساحته 02 :أر تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الراعي مصطفى ؛
شرقـا :ممر؛
جنوبـا :بركاوي فاطمة ؛
غربـا :ورثة حراثي عبد السالم.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  23جمادى الثانية  1441موافق  18فبراير.2020
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  23شعبان  1413موافق  15فبراير .1993 رسم مخارجة عدلي مؤرخ في  19شوال 1429موافق  19أكتوبر.2008
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03ديسمبر  2020على
الساعة 09 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 53249
تاريخ اإليداع 23 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :املصطفى حللو بن أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :دارحللو».
نوعــه :أرض دار للسكن من سفلي وطابقي علويني.
موقعـه :مدينة أبي اجلعد ،درب الشبوكي ،زنقة وادي اخملازن.
مساحته 89 :س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الرحموني محجوبة ؛
شرقـا :الزنقة؛
جنوبـا :الصالح حللو ؛
غربـا :الرياضي بن املعطي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
أصل امللك:
 رسم صدقة عدلي مؤرخ في  07من جمادى األولى  1426موافق 15يونيو .2005
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  08من محرم 1418موافق  15مايو .1997التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  01ديسمبر  2020على
الساعة 10 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 53250
تاريخ اإليداع 23 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :حياة صاخي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :ازليليكة».
نوعــه :أرض بها دار للسكن من سفلي.
موقعـه :دائرة وادي زم ،جماعة اوالد بوغادي ،سوق االثنني .،
مساحته 01 :أ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :فاطنة بنت احلبشي ؛
شرقـا :محمد العصايب؛
جنوبـا :احلاج بن حمو الزين ؛
غربـا :لعصايب محمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  13دي احلجة  1441موافق 03أغسطس.2020
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  19ربيع الثاني  1431موافق  05أبريل.2010 نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في  15ربيع الثاني  1416موافق 11سبتمبر .1995
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03ديسمبر  2020على
الساعة 10 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 53251
تاريخ اإليداع 24 :سبتمبر .2020
طالبوا التحفيظ :
 مسرور حسن بن محمد بسبة  826/4320سهما. مسرور رشيد بن محمد بسبة  826/4320سهما. مسرور بوعزة بن محمد بسبة  826/4320سهما.مسرور محمد بن محمد بسبة  826/4320سهما.مسرور بديعة بنت محمد بسبة  413/4320سهما.مشطي السعدية بنت املفضل بنسبة  603/4320سهمااالسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :دار مسرور».
نوعــه :أرض بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني.
موقعـه :مدينة خريبكة ،حي اخلوادرية جداد.
مساحته 72 :س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الزنقة ؛
شرقـا :منادي محمد؛
جنوبـا :الزنقة ؛
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غربـا :غفران عبد الغاني.

مساحته 01 :هـ  53آ  72س تقريبا.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.

حـدوده:

أصل امللك:

شمـاال :؛ ورثة محمد بن احلاج املعطي

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  26رجب 1392موافق  11سبتمبر.1972

شرقـا :ورثة الهداج املعطي ،روفيد العربي ،روفيد بوعزة ؛

 -صورة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في  28جمادى االولى  1405موافق 08

جنوبـا :الهداج دامية ؛

فبراير .1985

غربـا :ورثة فاطنة بنت مىحمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03ديسمبر  2020على

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.

الساعة 09 :صباحا.

أصل امللك:
 نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في  19ربيع الثاني  1429موافق 26مطلب رقم 18 - 53252

أبريل .2008

تاريخ اإليداع 24 :سبتمبر .2020

 -نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في  29صفر  1433موافق 23

طالب التحفيظ  :بوشتى شيب بن محمد

يناير.2012

االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ ».

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بحير».

الساعة 11 :صباحا.

نوعــه :أرض فالحية بها دار للسكن.
مطلب رقم 18 - 53254

موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة بئر مزوي ،دوار املساعدة.
مساحته 20 :آ تقريبا.

تاريخ اإليداع 25 :سبتمبر .2020

حـدوده:

طالب التحفيظ  :حسن مونير بن آمحمد.

شمـاال :ورثة شيب محمد ؛

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

شرقـا :الطريق؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :مرس».

جنوبـا :ورثة شيب محمد ،امحمد بن بوشتى ،نورجي العربي ؛

نوعــه :أرض فالحية بها سكن قروي وبئر.

غربـا :ورثة شيب محمد.

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

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.

مساحته 75 :آ  58س تقريبا.

أصل امللك:

حـدوده:

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  21ربيع الثاني  1402موافق 16

شمـاال :؛ رسم عقاري عدد  ،50766/18ورثة محمد بن الفقيه.

فبراير.1982

شرقـا :طريق؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  04ديسمبر  2020على

جنوبـا :عمار مونير ،ورثة محمد بن الفقيه؛

الساعة 09 :صباحا.

غربـا :رسم عقاري  ،50766/18مطلب التحفيظ عدد .38689/18
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
مطلب رقم 18 - 53253

أصل امللك:

تاريخ اإليداع 24 :سبتمبر .2020

 -رسم لنظير مخارجة عدلي مؤرخ في  20صفر 1440موافق 30

طالب التحفيظ  :عبد الهادي روفيد بن العربي.

أكتوبر .2018

االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ ».

 -صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في  26صفر  1433موافق

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بياض».

 20يناير.2012

نوعــه :أرض فالحية.

 -صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في  26صفر  1433موافق

موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة الفقراء ،دوار السالملة الوارتيني.

 20يناير.2012
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 قرار إستئنافي رقم  267/01مؤرخ في  05محرم  1425موافق.26/02/2004
 محضر تنفيد قسمة مؤرخ في .05/06/2008 شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ .30/10/2008التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03ديسمبر  2020على
الساعة 10 :و النصف صباحا.
مطلب رقم 18 - 53255
تاريخ اإليداع 25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :الصالح بنزيان بن آمحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :جنان ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :سيدي الزعري».
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة وادي زم ،جماعة املعادنة ،دوار احلوازم.
مساحته 01 :هـ  25آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :؛ طريق.
شرقـا :ورثة تابت بوعزة بن الصحراوي؛
جنوبـا :ورثة صالح تابت ؛
غربـا :الكحل احمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  18ربيع الثاني  1435موافق  18فبراير.2014
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  08من ذو القعدة  1436موافق 24أغسطس .2015
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  18ذي القعدة  1436موافق  03سبتمبر.2015
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  16جمادى الثانية  1439موافق 05مارس .2018
رسم شراء عدلي مؤرخ في  07من جمادى الثانية  1440موافق 13فبراير .2019
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  22شعبان  1436موافق 10يونيو.2015 رسم شراء عدلي مؤرخ في  12رجب  1439موافق  30مارس .2018 رسم شراء عدلي مؤرخ في  21ذو احلجة  1416موافق  10مايو .1996التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  04ديسمبر  2020على
الساعة 09 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 53256
تاريخ اإليداع 25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :الصالح بنزيان بن آمحمد.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :الشئ ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :احلمرية».
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة وادي زم ،جماعة املعادنة ،دوار احلوازم.
مساحته 65 :آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :؛ الطريق.
شرقـا :محمد بن ملفضل؛
جنوبـا :محمد بن امحمد؛
غربـا :الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  23محرم  1425موافق  15مارس .2004 رسم شراء عدلي مؤرخ في  13جمادى االولى  2004موافق 01يوليو.2004
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  04ديسمبر  2020على
الساعة 10 :و النصف صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
عبد الكرمي بوسيف
				

محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 71294
تاريخ اإليداع  25:سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :املرابط أحمد بن شعيب بنسبة .1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :املرابط".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املرابط".
مشتمالته :أرض عارية .
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بني يدر  ،جماعة السحتريني  ،احملل
املدعو :مدشر منكال.
مساحته  10آ تقريبا.
حدوده  :شماال :عبد القادر املرابط
شرقا :محمد اخلراز
جنوبا :الطريق
غربا :ورثة املامون الكمرط
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28فبراير 2013
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21فبراير  2017نسخة من رسم
عدلي موضوعه بيع بتاريخ  9سبتمبر 2020
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شهادة إدارية بتاريخ  9سبتمبر . 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  24نوفمبر  2020على الساعة
 15و 00دقيقة.
مطلب رقم 19 - 71295
تاريخ اإليداع  25سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :املفرج عبد احلميد بن اخملتار بنسبة .1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دار املفرج ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دار املفرج".
مشتمالته :أرض بها بناية تتكون من سفل وطابقني علويني .
موقعه  :إقليم تطوان  ،بلدية وادالو  ،احملل املدعو :املصلى متندالس دار
املفرج.
مساحته  2 :آ  69س تقريبا.
حدوده  :شماال :ابوبكر الريسوني
شرقا :ابوبكر الريسوني
جنوبا :عشوشة بنت علي الريسوني
غربا :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  21سبتمبر 1992
عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 22يونيو . 1998
عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 22يونيو . 1998
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  3أغسطس . 2007
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  3أغسطس . 2007
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22ديسمبر  . 2017رسم عدلي
موضوعه تصحيح مساحة بتاريخ  5يوليوز 2019
 .شهادة إدارية بتاريخ  10يوليوز . 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  24نوفمبر  2020على الساعة
 13و 30دقيقة.
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جنوبا :الطريق
غربا :ملك الغير
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ
17يوليوز . 1980
صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه إثبات تصحيح مساحة
برسم ملكية بتاريخ 22ماي  2001رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ
 4سبتمبر . 2019
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  13نوفمبر . 2019
نسخة من رسم إثبات تصحيح مساحة مللكية عدلي بتاريخ
16ديسمبر . 2019
نسخة من رسم إثبات تصحيح مساحة مللكية عدلي بتاريخ
16ديسمبر 2019
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ  7يناير 2020
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ  7فبراير 2020
رسم عدلي موضوعه ملحق استدراكي بتاريخ 15يوليوز . 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25نوفمبر  2020على الساعة
 09و 30دقيقة.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "أرض اخلير"
ذي مطلب التحفيظ رقم19 - 55915 :
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد1092 :
بتاريخ 04 :ديسمبر  2019فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله
تتابع إلى غاية يومه باملساحة التي أطهرها التصميم العقاري وهي
 72ار  00س  ،وليس باملساحة املصرح بها أثناء إيداع مطلب التحفيظ
.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "أمالح"
ذي مطلب التحفيظ رقم19 - 56001 :
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد1096 :
بتاريخ 01 :يناير  2020فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع
إلى غاية يومه باملساحة التي أطهرها التصميم العقاري وهي  02هـ
 41ار  50س  ،وليس باملساحة املصرح بها أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

مطلب رقم 19 - 71296
تاريخ اإليداع  25سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :إيذي يوسف بن محمد بنسبة .1 / 1
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " لطيفة  -الزهراء "
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :إيذي".
ذي مطلب التحفيظ رقم19 - 46153 :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :إيذي".
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد996 :
مشتمالته :أرض عارية .
بتاريخ 31 :يناير  2018فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة وجماعة جبل احلبيب  ،احملل املدعو :دار بن
إلى غاية يومه باملوقع الذي أظهره التصميم العقاري وهو تطوان
صدوق  ،الرمل املزابل.
اجلماعة احلضرية لتطوان  ،احملل املدعو حجار املقوس  ،وليس باملوقع
مساحته  8هـ تقريبا.
املصرح بها أثناء إيداع مطلب التحفيظ
حدوده  :شماال :ورثة افيالل
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
املصطفى طريفة
			
شرقا :ورثة افيالل
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محافظة تازة

شرقا  :سطيف نور الدين ؛
غربا  :أحمد الرامي ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.

مطلب رقم 21 - 21300
تاريخ اإليداع  16 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :ميمون اليعالوي ابن اجلياللي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ظهراثن ".

أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة
تخص امللك عدد/1044حضري
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على
الساعة الثانية عشرة زواال .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ظهراثن ".
نوعه  :أرض فالحية بها دار للسكنى تتكون من سفلي وطابق أول ومراب.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة أكنول ،قيادة وجماعة تيزي وسلي احملل املدعو
 :دوار أزرو.
مساحته  72 :آر  28س تقريبا.
حدوده :
شماال  :اليعالوي مزيان ،ورثة احلاج بوعزة اليعالوي،

مطلب رقم 21 - 21302
تاريخ اإليداع  16 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بتازة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :جنان كاف الغار 1-فرجر " ملك
عدد /1043حضري بكاف الغار.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :جنان كاف الغار -فرجر
" ملك عدد /1043حضري بكاف الغار.

جنوبا  :اليعالوي محمد؛

نوعه  :أرض بها بنايات قدمية وأشجار.

شرقا  :اليعالوي مبروك ؛ امللوكي معنية،

موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تايناست ،قيادة وكاف الغار،احملل املدعو  :فرجر .

غربا  :ورثة احلاج بوعزة اليعالوي ؛

مساحته  95 :آر  12س تقريبا.

احلقوق العينية  :ال شيء.

حدوده :

أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  26 :جمادى الثانية 1441

شماال  :ورثة محمد زغيبة ؛

موافق  21فبراير .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :نوفمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 21 - 21301
تاريخ اإليداع  16 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بتازة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :جنان كاف الغار -فرجر " ملك عدد

جنوبا  :رغيبة استيتو ؛
شرقا  :الساقية ؛
غربا  :واد بريبر ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة
تخص امللك عدد/1043حضري
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على
الساعة الثانية بعد الزوال.

/1044حضري بكاف الغار.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :جنان كاف الغار -فرجر
" ملك عدد /1044حضري بكاف الغار.
نوعه  :أرض بها بنايات قدمية ،وأشجار
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تايناست ،قيادة وكاف الغار،احملل املدعو :
فرجرجنان كاف الغار 2
مساحته 01 :هـ  66آر  50س تقريبا.

مطلب رقم 21 - 21303
تاريخ اإليداع  16 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بتازة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الدار القدمية ملك عدد /1042
حضري بكاف الغار.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الدار القدمية ملك عدد
/1042حضري بكاف الغار.

حدوده :

نوعه  :أرض بها بنايات قدمية.

شماال  :أحمد الرامي ؛

موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تايناست ،قيادة وكاف الغار،احملل املدعو  :الدارالقدمية

جنوبا  :ورثة املرحوم املغرب ؛

مساحته  02 :آر  54س تقريبا.
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حدوده :
شماال  :أحمد ايرمي ؛
جنوبا  :ورثة املغاربي ؛
شرقا  :سطيف نور الدين،
غربا  :أحمد ايرمي ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتازة
تخص امللك عدد/1043حضري
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 21 - 21304
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر . 2020
طالبو التحفيظ :
 - 1اية العرابي بنت محمد،
 - 2ضياء الدين العرابي بن محمد
 - 3دعاء العرابي بنت محمد،على الشياع سوية بينهم،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الشعبة الواعرة رقم 5
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الشعبة الواعرة رقم 5
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تازة ،قيادةوجماعة باب مرزوقة ،احملل املدعو :
الشعبة الواعرة .
مساحته  45 :آر  83س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق ؛
جنوبا  :الشعبة ؛
شرقا  :زويتنة مرمي،
غربا  :علي بن أحمد بن صالح ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27يناير .1992 نسخة من احلكم اإلبتدائي رقم  24/95الصادر بتاريخ  23فبراير .1995 نسخة من قرار اإلستئناف رقم  98/81الصادر بتاريخ  14سبتمبر .1998 تقرير اخلبرة املؤرخ في  15يناير .1994 محضر التنفيد املؤرخ في 23و  24مارس و  19أبريل .1999 رسم تسليم عدلي مؤرخ في 28سبتمبر .2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 21 - 21305
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر . 2020
طالبو التحفيظ  1- :اية العرابي بنت محمد 2- ،ضياء الدين العرابي
بن محمد  3-دعاء العرابي بنت محمد،على الشياع سوية بينهم،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :السيد "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :السيد "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تازة ،قيادة وجماعة باب مرزوقة ،احملل املدعو السيد،
مساحته  14 :آر  12س تقريبا.
حدوده :
شماال  :العلوي علي ؛
جنوبا  :ورثة بوشتى بلحاج،
شرقا  :الواد،
غربا  :محمد بن عبد النبي ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27يناير .1992 نسخة من احلكم اإلبتدائي رقم  24/95الصادر بتاريخ  23فبراير .1995 نسخة من قرار اإلستئناف رقم  98/81الصادر بتاريخ  14سبتمبر .1998 تقرير اخلبرة املؤرخ في  15يناير .1994 محضر التنفيد املؤرخ في 23و  24مارس و  19أبريل .1999 رسم تسليم عدلي مؤرخ في 28سبتمبر .2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.
مطلب رقم 21 - 21306
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر . 2020
طالبو التحفيظ :
 - 1اية العرابي بنت محمد،
 - 2ضياء الدين العرابي بن محمد
 - 3دعاء العرابي بنت محمد،على الشياع سوية بينهم،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تيسفلت "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تيسفلت "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تازة ،قيادة وجماعة باب مرزوقة ،دوار بوخشبة
مساحته  23 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :أوالد عبد اهلل بلقايد ؛
جنوبا  :أحمد كرميج،
شرقا  :احلاج أحمد لشهب؛ وحلسن شوارف ،
غربا  :ورثة امحمد قاضة ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
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أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27يناير .1992 نسخة من احلكم اإلبتدائي رقم  24/95الصادر بتاريخ  23فبراير .1995 نسخة من قرار اإلستئناف رقم  98/81الصادر بتاريخ  14سبتمبر .1998 تقرير اخلبرة املؤرخ في  15يناير .1994 محضر التنفيد املؤرخ في 23و  24مارس و  19أبريل .1999 رسم تسليم عدلي مؤرخ في 28سبتمبر .2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على
الساعة الواحدة بعد الزوال.
مطلب رقم 21 - 21307
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر . 2020
طالبو التحفيظ :
 - 1اية العرابي بنت محمد،
 - 2ضياء الدين العرابي بن محمد
 - 3دعاء العرابي بنت محمد،على الشياع سوية بينهم،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بوزكزة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوزكزة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تازة ،قيادةوجماعة باب مرزوقة ،دوار بوخشبة
مساحته  06 :آر  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة الكوارة ؛
جنوبا  :حلسن شورق ؛
شرقا  :ورثة التهامي املسيح،
غربا  :ورثة الطاهر اكحيحل ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27يناير .1992 نسخة من احلكم اإلبتدائي رقم  24/95الصادر بتاريخ  23فبراير .1995 نسخة من قرار اإلستئناف رقم  98/81الصادر بتاريخ  14سبتمبر .1998 تقرير اخلبرة املؤرخ في  15يناير .1994 محضر التنفيد املؤرخ في 23و  24مارس و  19أبريل .1999 رسم تسليم عدلي مؤرخ في 28سبتمبر .2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على
الساعة الثالثة بعد الزوال.
مطلب رقم 21 - 21308
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر . 2020
طالبو التحفيظ :
 - 1اية العرابي بنت محمد،
 - 2ضياء الدين العرابي بن محمد
 - 3دعاء العرابي بنت محمد،على الشياع سوية بينهم،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :احلوض "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احلوض "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تازة ،قيادةوجماعة باب مرزوقة ،دوار بوخشبة
مساحته  05 :آر  11س تقريبا.
حدوده :
شماال  :أوالد بوعزة ؛
جنوبا  :حسني بن قاضة،
شرقا  :حسني بن قاضة ،
غربا  :بن داود عبد السالم ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27يناير .1992 نسخة من احلكم اإلبتدائي رقم  24/95الصادر بتاريخ  23فبراير .1995 نسخة من قرار اإلستئناف رقم  98/81الصادر بتاريخ  14سبتمبر .1998 تقرير اخلبرة املؤرخ في  15يناير .1994 محضر التنفيد املؤرخ في 23و  24مارس و  19أبريل .1999 رسم تسليم عدلي مؤرخ في 28سبتمبر .2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 21 - 21309
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر . 2020
طالبو التحفيظ :
 - 1اية العرابي بنت محمد،
 - 2ضياء الدين العرابي بن محمد
 - 3دعاء العرابي بنت محمد،على الشياع سوية بينهم،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الشعبة الواعرة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الشعبة الواعرة "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تازة ،قيادة وجماعة باب مرزوقة ،احملل املدعو
 :الشعبة الواعرة .
مساحته  61 :آر  31س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق ،اخملتار تابوت ؛
جنوبا  :الشعبة،
شرقا  :الكرماط علي  ،أحمد الكرماط،
غربا  :تابوت اخملتار ؛ محمد بن عبد السالم،
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27يناير .1992 نسخة من احلكم اإلبتدائي رقم  24/95الصادر بتاريخ  23فبراير .1995 نسخة من قرار اإلستئناف رقم  98/81الصادر بتاريخ  14سبتمبر .1998 -تقرير اخلبرة املؤرخ في  15يناير .1994
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 محضر التنفيد املؤرخ في 23و  24مارس و  19أبريل .1999 رسم تسليم عدلي مؤرخ في 28سبتمبر .2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.
مطلب رقم 21 - 21310
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر . 2020
طالبة التحفيظ  :بشرى فارسي بنت محمد،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عني حليبة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عني حليبة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تازة ،قيادةوجماعة باب مرزوقة ،على الطريق
الوطنية رقم 6
مساحته  09 :آر  08س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق ؛
جنوبا  :خط السكك احلديدية ؛
شرقا  :العربي أحمد التهامي،
غربا  :طالبة التحفيظ ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27يناير .1992 نسخة من احلكم اإلبتدائي رقم  24/95الصادر بتاريخ  23فبراير .1995 نسخة من قرار اإلستئناف رقم  98/81الصادر بتاريخ  14سبتمبر .1998 تقرير اخلبرة املؤرخ في  15يناير .1994 محضر التنفيد املؤرخ في 23و  24مارس و  19أبريل .1999التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على
الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.
مطلب رقم 21 - 21311
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر . 2020
طالبة التحفيظ  :بشرى فارسي بنت محمد،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عني حليبة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عني حليبة"
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون .
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تازة ،قيادةوجماعة باب مرزوقة ،احملل املدعو :
عني حليبة ،على الطريق الوطنية رقم 6
مساحته  12 :آر  70س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق ؛
جنوبا  :خط السكك احلديدية ؛
شرقا  :طالبة التحفيظ ،
غربا  :ورثة العرابي محمد بن عامر ؛
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احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27يناير .1992 نسخة من احلكم اإلبتدائي رقم  24/95الصادر بتاريخ  23فبراير .1995 نسخة من قرار اإلستئناف رقم  98/81الصادر بتاريخ  14سبتمبر .1998 تقرير اخلبرة املؤرخ في  15يناير .1994 محضر التنفيد املؤرخ في 23و  24مارس و  19أبريل .1999 رسم تسليم عدلي بدون عوض مؤرخ في 28سبتمبر 2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على
الساعة الثالثة بعد الزوال.
مطلب رقم 21 - 21312
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر . 2020
طالبو التحفيظ :
 - 1سميرة ابن الصغير بنت عبد اهلل،
 - 2اخمللوفي زهرة بنت عبد اجلليل
 - 3وفاء ابن الصغير بنت عبد اهلل،
 - 4امال ابن الصغير بنت عبد اهلل
 - 5ضحى ابن الصغير بنت عبد اهلل
 - 6محمد ابن الصغير بن عبد اهلل على الشياع فيما بينهم بحسب
 7/48لكل واحدة من األولى والثالتة والرابعة واخلامسة و  6/48للثانية
و 14/48للسادس ،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :كدية ميرة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :كدية ميرة "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تازة ،قيادة وجماعة كلدمان ،دوار جبلة
مساحته  01 :هـ  55آر  08س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  21 - 10792؛
جنوبا  :بني بوقيطون،
شرقا  :لزعر محمد ،
غربا  :ورثة العرعاري عائشة ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19ماي .2016صورة لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  21 :ماي 2010
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 21 - 21313
تاريخ اإليداع  21 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :احلسان احملجوبي بن حلسن،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حوض البيصار"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حوض البيصار"
نوعه  :أرض بها بناء يتكون من سفلي.
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موقعه  :إقليم تازة ،بلدية تاهلة،حي الفتح،
مساحته  01 :آر  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بوطيب حسن ؛
شرقا  :محجوب محمد ؛
جنوبا  :زنقة،
غربا  :محجوبي نور الدين ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم شراءعدلي مؤرخ في 13اغسطس .2002
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
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جنوبا  :هروش حليمة،
شرقا  :هروش محمد بن احلسني،
غربا  :الطريق،
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في 11سبتمبر 1995 رسم شراء عدلي مؤرخ في 05ديسمبر 1985التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :نوفمبر  2020على
الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21 - 21314
تاريخ اإليداع  22 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :محمد اللي بن محمد،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تغروت كدية ملوك "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تغروت كدية ملوك "
نوعه  :أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول .
موقعه  :إقليم تازة ،بلدية تاهلة ،حي الفتح،
مساحته  03 :آر  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد بن عمرو بن ادريس؛
جنوبا  :الطريق،
شرقا  :محمد بن عمرو بن ادريس،
غربا  :محمد بن عمرو بن ادريس ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في  06شعبان 1399موافق
ل 01يوليو 1979
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :نوفمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21 - 21316
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :عبد الرحيم الدرقاوي بن الطاهر،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان لبغل "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان لبغل "
نوعه  :أرض فالحية بها منزل يتكون من سفلي وطابق أول.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة واد امليل ،قيادة وجماعة اوالد ازباير ،احملل
املدعو  :دوار الركبة.
مساحته  10 :آر  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :أحمد الديب ؛
جنوبا  :عبد السالم زروقي،
شرقا  :الطريق ،
غربا  :أحمد الديب ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25ذو القعدة عام  1440موافقل 28يوليو .2019
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  04 :ذي احلجة عام  1440موافق ل 06اغسطس 2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :نوفمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21 - 21315
تاريخ اإليداع  22 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :العكري محمد بن ادريس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تاغروت "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تاغروت "
نوعه  :أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول .
موقعه  :إقليم تازة ،بلدية تاهلة ،حي القدس احملل املدعو  :تاغروت.
مساحته  01 :آر  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :أحمد بن ادريس ؛

مطلب رقم 21 - 21317
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر . 2020
طالبو التحفيظ  :أحمد الشلخة بن محمد،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :شعشع "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :شعشع "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تازة ،قيادة وجماعة باب مرزوقة ،دوار شعشع.
مساحته  02 :آر  59س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ممر عمومي ؛
جنوبا  :ممر عمومي،
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شرقا  :ممر عمومي،
غربا  :بوجمعة الناصري،
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  12ذي القعدة عام 1440
موافق ل 15يوليو .2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :نوفمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 21 - 21318
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :محمد كحيل بن عبد السالم،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مسدورة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مسدورة "
نوعه  :أرض فالحية بها أ شجار الزيتون ومنزل يتكون من سفلي
وطابق أول.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تازة ،قيادة وجماعة باب مرزوقة ،احملل املدعو
 :دوار الطواهر.
مساحته  17 :آر  90س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق الوطنية رقم  6؛
جنوبا  :لصفر محمد،
شرقا  :كحيل حسن ،
غربا  :لصفر أحمد ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11ذو القعدة عام 1435
موافق ل 07سبتمبر . 2014
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :نوفمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 21 - 21319
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر . 2020
طالبو التحفيظ  :أمني بالقاضي بن عبد الكرمي،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ازرودان "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ازرودان "
نوعه  :أرض فالحيةجزء منها به أشجار الزيتون،
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تاهلة ،قيادة بوزمالن ،جماعة ايت سغروشن،
احملل املدعو  :مشيخة ايت حمو اسليمان ،دوار بوفكران
مساحته  01 :هـ  43آر  67س تقريبا.
حدوده :
شماال  :فاطمة بنت عالل ،الواد ؛
جنوبا  :بوبرية عبد اهلل،
شرقا  :ورثة اجلياللي التسولي،ورثة ميمون بن علي ،
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غربا  :احلساين بن جلول،
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  28شوال عام  1437موافق ل02اغسطس ،2016
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  29 :ربيع الثاني  1441هـ موافق ل 26ديسمبر .2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 21 - 21320
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :يوسف بدور ابن حمو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :العدوة".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عائشة ".
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة واد أمليل  ،قيادة بوحلو ،جماعة بوشفاعة.
مساحته  30 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :إدريس عليلو،
جنوبا  :بودور عمر؛
شرقا  :بنعيسى عائشة،
غربا  :بنعيسى عائشة ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في  01 :جمادى األولى 1398موافق  27ابريل .1978
 عقد بيع عرفي مؤرخ ب  29سبتمبر 2005التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :ديسمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 21 - 21321
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :احميدة الشايبة بن عبد اهلل
الشايبة مصطفى بن عبداهلل على الشياع سوية بينهم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حجر منجور ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حجر منجور ".
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة واد أمليل ،جماعة وقيادة بوحلو ،دوار أفراك.
مساحته  15 :آر  65س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة محمد اليدون  ،وورثة علي اليدون ؛
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جنوبا  :ورثة شايبة عامر ؛
شرقا  :الطريق الوطنية رقم  6؛
غربا  :ورثة شايبة اجلياللي ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  06ذو احلجة  1441موافق ل
 27يوليو . 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :ديسمبر  2020على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

حليمة قيبوس بنت بناصر
فطمة قيبوس بنت بناصر
قيبوس احلسني بن بناصر
قيبوس حسن بن بناصر
على الشياع فيما بينهم بحسب  64/384لكل واحد من األول والثاني
والثالت والرابع واخلامس
 4/384لكل واحدة من السادسة والسابعة
 7/384لكل واحدة من الثامنة والتاسعة والعاشرة واحلادية عشرة
 14/384لكل واحد من الثاني عشر والثالت عشر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أجمار.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أجمار.
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم ودائرة تازة ،قيادة وجماعة باب مرزوقة ،احملل املدعو :
دوار املصارة
مساحته  01 :هكتار  08آر  93س تقريبا.
حدوده :
شماال  :امحمد اوسلي  ،ورثة ادريس بن أحمد بن محمد بن قدور ؛
جنوبا  :ورثة اوالد غليل ؛ ورثة اموينة
شرقا  :ورثة القرطيط  ،مطلب التحفيظ عدد ،21 - 14689
غربا  :محمد حياتي ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  08ذو القعدة  1441 1441موافقل  30يونيو . 2020
 رسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في  12محرم  1441موافق ل 12سبتمبر . 2019
 رسم ملحق اصالح فريضة باراثة عدلي مؤرخ في  05صفر1442موافق ل  23سبتمبر . 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :ديسمبر  2020على
الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21 - 21323
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ :
قيبوس علي بن محمد
قيبوس بلقاسم بن محمد
قيبوس عبد الكرمي بن محمد
قيبوس إدريس بن محمد
قيبوس مصطفى بن محمد
قيبوس رقية بنت عبدالسالم
جوالل ميمونة بنت عبد السالم
قيبوس فتيحة بنت بناصر
قيبوس خديجة بنت بناصر

مطلب رقم 21 - 21324
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :كتابي بلقاسم بن عبد الكرمي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عني الشهبة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :يوسف.
نوعه  :أرض بها بناء من سفلي .
موقعه  :إقليم تازة ،بلدية تاهلة  ،حي النهضة .
مساحته  01 :آر  44س تقريبا.
حدوده :
شماال  :زنقة ؛
جنوبا  :عائشة بنت محمد ؛
شرقا  :زنقة،

مطلب رقم 21 - 21322
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :علي الدنا بن محمد بن علي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سارة.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سارة ".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم ودائرة تازة ،قيادة  ،جماعة بني لنت  ،جتزئة فتح ،مركز بني لنت .
مساحته  01 :آر  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الزنقة ؛
جنوبا  :ورثة ملرق محمد بن عبد السالم ؛
شرقا  :سعيد بنيعش ؛
غربا  :عبد احلي سيف ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  16محرم  1436موافق .10/11/2014
رسم إراثة عدلي مؤرخ في  02رجب  1435موافق ل 02ماي .2014
عقد بيع عرفي مؤرخ في  19غشت .1998
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :ديسمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
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غربا  :الرسم العقاري عدد  21 - 64028؛
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أصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في 11شعبان  1401موافق

احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19شعبان  1435موافق ل  17يونيو . 2014 رسم شراء عدلي مؤرخ في  28رمضان  1440موافق ل  03يونيو 2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  04 :ديسمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 21 - 21325

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :تاغروت "
مطلب رقم  21 - 21079الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1098 :املؤرخة فـي  15 :يناير . 2020

احلقوق العينية  :ال شيء.
ل 14يونيو .1981
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :ديسمبر  2020على
الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال

تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :امزيان احمد بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :قرب الدار
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :قرب الدار.
نوعه  :أرض بها بناء من سفلي .
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تاهلة ،قيادة وجماعة الزراردة ،احملل املدعو :
واد حلمر .
مساحته  06 :آر  60س تقريبا.
حدوده :
شماال  :أوبطيل احلسن ،أوبطيل احلسني ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 21 - 51438؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 21 - 51438
غربا  :الطريق اإلقليمية رقم  5407؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي عدلي مؤرخ في  10ربيع الثاني 1441
موافق ل 07ديسمبر .2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :ديسمبر  2020على
الساعة العاشرة والنصف صباحا.
مطلب رقم 21 - 21326
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :الصديق سخسوخ بن عامر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الصفيصف ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الصفيصف ".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم تازة ،بلدية واد أمليل ، ،حي أكال.
مساحته  01 :آر 26س تقريبا.
حدوده :
شماال  :عبد السالم بوقنوشة ؛
جنوبا  :شارع عمومي بعرض  07أمتار ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  21 - 58528؛
غربا  :شارع عمومي بعرض  10أمتار ؛

مبقتضى مطلب إصالحي مؤ ّرخ في  27 :اغسطس  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة :
 - 1البحلوسي فيصل ابن علي
 - 2البحلوسي اخملتار ابن علي
 - 3البحلوسي فاطمة الزهراء بنت علي
 - 4البحلوسي طريفة بنت علي ،على الشياع وذلك بنسبة الربع لكل
واحد منهم  ،وذلك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب
املذكور وكذا رسم هبة عدلي مؤرخ في  01جمادى الثانية  1441هـ موافق
ل  27يناير .2020
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :مسجد اشقربان "
مطلب رقم  21 - 19790الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد 1011 :املؤرخة فـي  16 :ماي . 2018

مبقتضى مطلب إصالحي مؤ ّرخ في  11 :سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املذكورتتابع من األن فصاعد باملساحة التي أظهرها
التصميم العقاري و هي  07 :ار  01س بدال من املساحة املصرح بها
عند إيداع مطلب التحفيظ و هي  05 :ار  87س  ،وذلك بناء على نفس
احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :ساقي ثاني " 1
مطلب رقم  21 - 19679الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسميةعدد  1004 :املؤرخة فـي  28 :مارس . 2018

مبقتضى مطلب إصالحي مؤ ّرخ في  11 :سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها
التصميم العقاري و هي 17 :ار  40س بدال من املساحة املصرح بها
عند إيداع مطلب التحفيظ و هي  01 :ار 84س  ،وذالك بناء على نفس
احلجج املودعة سابقا ،
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :تاغدة بني سراج" -3
مطلب رقم  21 - 19786الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1011 :املؤرخة فـي  16 :ماي . 2018

مبقتضى مطلب إصالحي مؤ ّرخ في  11 :سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها
التصميم العقاري وهي  17أر  91س بدال من املساحة املصرح بها عند
إيداع مطلب التحفيظ وهي  08أر  09س ،وذلك بناء على نفس احلجج
املودعة سابقا
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خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :مقبرة دوار اشقربان "
مطلب رقم  21 - 19789الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1011 :املؤرخة فـي  16 :ماي . 2018

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :بوزديك "
مطلب رقم  21 - 21204الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد 1105 :املؤرخة فـي  04 :مارس . 2020

مبقتضى مطلب إصالحي مؤ ّرخ في  22 :سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
مبقتضى مطلب إصالحي مؤ ّرخ في  11 :سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا  :في إسم السيد رشيد
حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن باملساحة التي أظهرها التصميم
بن ملقدم بن عبد الواحد  ،وذلك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا
العقاري و هي  01 :هـ  57آر  21س بدال من املساحة املصرح بها عند
تأييدا للمطلب املذكوروكذا عقد بيع عدلي مؤرخ في  13محرم 1442
إيداع مطلب التحفيظ و هي  01 :ه  02ار  67س  ،وذلك بناء على نفس
موافق ل  02سبتمبر .2020
احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
احملافظ على األمالك العقارية بتازة
عبد الرحيم بنعمارة.
				
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :مدرسة احملطة اإلبتدائية"
مطلب رقم  21 - 3520الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  4446 :املؤرخة فـي  14 :يناير 1998
واملتبوعة باخلالصة اإلصالحية املدرجة باجلريدة الرسمية عدد 157
محافظة اسفي
املؤرخة في  02يناير .2002
مبقتضى مطلب إصالحي مؤ ّرخ في  22 :يوليو  ،2020فإن مسطرة حتفيظ
امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا التحفيظ باملساحة التي أظهرها
مطلب رقم 23 - 125823
التصميم العقاري و هي  86 :ار  69س بدال من املساحة املصرح بها عند
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر 2020
إيداع مطلب التحفيظ و هي  60 :ار  91س  ،وذلك بناء على
طالب التحفيظ  :فوراد املهدي ابن أحمد بن املصطفى
 - 1نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك فوراد"
 - 2نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في  20ماي 1994
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك فوراد "
 - 3نسخة من ملحق رسم ملكية عدلي مؤرخ في  02اكتوبر 2000
نوعـه  :أرض فالحية
 - 4محضر إتفاق باملراضاة مؤرخ في  16اكتوبر 2014
موقعـه  :اقليم اسفي  ،جماعة و قيادة سيدي التيجي  ،دوار الكجينات
 - 5نسخة من املرسوم رقم  143-11-2املنشور باجلريدة الرسمية عدد
مساحته  3 :هكتار  51آر  63س تقريبا
 5940املؤرخة في  5ماي . 2011
حدوده :
شماال  :بن قدور اعمارة
شرقا  :املاموني بوبكر
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :ملك الهواري "
جنوبا  :كماش محمد
مطلب رقم  21 - 20963الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
غربا  :نائب ورثة شوقي منهم جناة
باجلريدة الرسمية عدد 1089 :املؤرخة فـي  13 :نوفمبر .2019
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
مبقتضى مطلب إصالحي مؤ ّرخ في  22 :سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
أصل امللك :
حتفيظ امللك املذكورتتابع من األن فصاعدا باملساحة التي أظهرها
 رسم عدلي ( تنازل ) مؤرخ في  06ماي 1972التصميم العقاري و هي  03 :آر  14س بدال من املساحة املصرح بها
 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في فاحت يوليو 2016عند إيداع مطلب التحفيظ و هي  02 :ار  40س  ،وذلك بناء على نفس
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23نوفمبر  2020على
احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور
الساعة  09 : 00زواال .
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :وسيم "
مطلب رقم  21 - 20859الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1082 :املؤرخة فـي  25 :سبتمبر . 2019

مبقتضى مطلب إصالحي مؤ ّرخ في  24 :سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها
التصميم العقاري وهي  78أر  41س بدال من املساحة املصرح بها عند
إيداع مطلب التحفيظ وهي  59أر  93س ،وذلك بناء على نفس احلجج
املودعة سابقا

مطلب رقم 23 - 125824
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :زعنان محمد ابن حلسن بن الطاهر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار محمد "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار محمد"
نوعـه  :دار للسكن تتكون من سفلي و طابق أول بهوائها
موقعـه  :إقليم اليوسفية  ،زنقة املسجد  ،احلي احلسني سيدي
أحمد  ،جماعة و قيادة الكنتور .
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مساحته  1 :آر  15س تقريبا
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 23 - 8291
شرقا  :بن فضول صالح و من معه
جنوبا  :نائب ورثة الشاوي منهم فاطمة
غربا  :الزنقة عرضها  6أمتار
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  08نوفمبر 1982 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  09مارس 1990 شهادة إدارية مؤرخة في  21سبتمبر 2018 شهادة إدارية مؤرخة في  11اكتوبر 2018التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23نونبر  2020على
الساعة  12 : 00زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بأسفي
شكيب حيمود
				

محافظة احلسيمة
مطلب رقم 24 - 131254
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالبا التحفيظ :
 - 1ولد شعيب سمية بنت عبيد بنسبة 1/2
 - 2احلسن زروق مرزوق بنسبة 1/2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ولد شعيب سمية".
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :حي تغامنني
مساحته  01 :آر  20س تقريبا.
حدوده :
شرقا  :ورثة عابد ولد شعيب؛
شماال  :ابنوضن؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 24 - 14859؛
غربا  :ورثة محمد ولد شعيب؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  146صحيفة 456
عدد  374بتاريخ  20ماي .2020
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رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 94
صحيفة  123عدد  123بتاريخ  28يناير .2020
وكالة عرفية ثابتة التاريخ في  24سبتمبر .2020
شهادة عدم التنافي مع القانون  90-25مؤرخة في  25سبتمبر .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  26نوفمبر 2020
على الساعة  12 : 00زواال
مطلب رقم 24 - 131255
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة باحلسيمة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مدرسة الرواضي ق ."1
نوعـه  :أرض بها بناء.
موقعه  :إقليم احلسيمة ،احملل املدعو  :مدرسة الرواضي
مساحته  02 :آر  98س تقريبا.
حدوده :
شرقا  :ملك عام؛
شماال  :مطلب التحفيظ عدد /5605ن؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ملك عام؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في  26ديسمبر .2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  12 : 00زواال
مطلب رقم 24 - 131256
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة باحلسيمة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مدرسة اربعاء تاوريرت ق ."14
نوعـه  :أرض بها بناء.
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة اربعاء تاوريرت.
مساحته  02 :آر  06س تقريبا.
حدوده :
شرقا  :املك اخلاص للدولة؛
شماال  :امللك اخلاص للدولة؛
جنوبا  :امللك اخلاص للدولة؛
غربا  :امللك اخلاص للدولة؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  92صحيفة 139
عدد  117بتاريخ  02يوليو .2013
رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم  47صحيفة 339
عدد  339بتاريخ  26يوليو .2011
صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات
رقم  32صحيفة  227عدد  229بتاريخ  31مارس .2011
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عقد شراء مؤرخ في  14اكتوبر .2011
نسخة مطابقة لألصل لقرار وزير االقتصاد واملالية أصلها مؤرخ في
 14اكتوبر .2011
وكالة عرفية ثابتة التاريخ في  08اغسطس .2011
وكالة عرفية ثابتة التاريخ في  16اغسطس .2011
وكالة عرفية ثابتة التاريخ في  14سبتمبر .2011
وكالة عرفية ثابتة التاريخ في  08مارس .2012
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  10 : 00صباحا
مطلب رقم 24 - 131257
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة باحلسيمة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مؤسسة سجنية ق ."8
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة آيت قمرة
مساحته  01 :آر  69س تقريبا.
حدوده :
شرقا  :الرسم العقاري عدد 24 - 12614؛
شماال  :الرسم العقاري عدد 24 - 32322؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 24 - 33486؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 24 - 51858؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
صورة لرسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في  08ديسمبر .2016
صورة لرسم اثبات امللكية عدلي أصلها مضمن بسجل باقي الوثائق
رقم  55صحيفة  145عدد  117بتاريخ  31يوليو .2013
صورة لرسم ملحق إصالحي عدلي أصلها مضمن بسجل باقي
الوثائق رقم  94صحيفة  017عدد  026بتاريخ  30اكتوبر .2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30نوفمبر 2020
على الساعة  12 : 00زواال
مطلب رقم 24 - 131258
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :محمد ياية بن عالل
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :محمد يايه".
نوعـه  :أرض بها بناية من سفلي.
موقعه  :إقليم احلسيمة ،بلدية اجدير
مساحته  02 :آر  52س تقريبا.
حدوده :
شرقا  :الشارع؛
شماال  :الشارع؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 24 - 3035؛
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غربا  :احمد االدريسي؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم قسمة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  5صحيفة 353
عدد  265بتاريخ  29سبتمبر .1994
صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي أصلها ثابت التاريخ يونيو .1992
صورة لقرار جماعي أصله مؤرخ في  10ديسمبر .1993
شهادة إدارية مؤرخة في  21يوليو .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30نوفمبر 2020
على الساعة  14 : 00بعد الزوال
مطلب رقم 24 - 131259
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر .2020
طالبا التحفيظ :
 - 1محمد البوكريوي بن علوش بنسبة .1/2
 - 2عبد الرحمان البوكريوي بن علوش بنسبة 1/2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البوكريوي".
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة آيت يوسف وعلي ،احملل املدعو  :دوار امجوظن
مساحته  01 :آر تقريبا.
حدوده :
شرقا  :الطريق؛
شماال  :عمر برموحند؛
جنوبا  :برموحند بوطاهر ،العيادي بوطاهر؛
غربا  :عمر بوموحند؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  136صحيفة 301
عدد  237بتاريخ  19اكتوبر .2018
رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  136صحيفة 142
عدد  113بتاريخ  19سبتمبر .2018
رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم  64صحيفة 147
عدد  104بتاريخ  28فبراير .2015
شهادة إدارية مؤرخة في  22سبتمبر .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30نوفمبر 2020
على الساعة  09 : 00صباحا
مطلب رقم 24 - 131260
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :عبد الرزاق الطاهري بن امحمد
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك عبد الرزاق ".
نوعـه  :أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.
موقعه  :اقليم احلسيمة ،مدينة ترجيست ،احملل املدعو  " :جتزئة
اخلمليشي أسمار دلواح "
مساحته  01 :اَر  06س تقريبا.
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حدوده :
شرقا  :اعليلوش اعمار؛
شماال  :اعمار لكميلي ؛
جنوبا  :اخلمليشي محمد الصادق ومن معه؛
غربا  :الشارع ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم  4صحيفة  377عدد 356
بتاريخ  29ديسمبر ) .1999توثيق ترجيست(
وكالة عرفية ثابتة التاريخ في  11ديسمبر 2019
صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في  22ديسمبر 1993
صورة لقرار صالحية السكنى أصلها مؤرخ في  21يوليو .2000
شهادة إدارية مؤرخة في  19ديسمبر 2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  10 : 00صباحا.
مطلب رقم 24 - 131261
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :سلمى القدوري بنت عمر بن التهامي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سلمى القدوري ".
نوعـه  :أرض عارية
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة أجدير ،احملل املدعو  " :دهار السلوم"
مساحته  01 :اَر  60س
حدوده :
شرقا  :الطريق العمومي؛
شماال  :رضا القدوري ؛
جنوبا  :صفاء القدوري ؛
غربا  :ورثة القدوري التهامي ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  152صحيفة 04
عدد  03بتاريخ  03سبتمبر ) .2020توثيق احلسيمة(.
صورة من رسم تسليم بدون مقابل عدلي مضمن بسجل األمالك
العقارية رقم  145صحيفة  283عدد  241بتاريخ  16ديسمبر ) .2019
توثيق احلسيمة (.
صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل
األمالك رقم  93صحيفة  143عدد  153بتاريخ  24مارس 1982
وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 21سبتمبر .2020
شهادة إدارية مؤرخة في  24سبتمبر .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  13 : 00بعد الزوال.
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مطلب رقم 24 - 131262
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :صفاء القدوري بنت عمر
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :صفاء القدوري".
نوعـه  :أرض بها بناء مكون من سفلي
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة أجدير ،احملل املدعو  " :دهار السلوم"
مساحته  01 :اَر  28س
حدوده :
شرقا  :الطريق ؛
شماال  :سلمى القدوري ؛
جنوبا  :كوثر القدوري ؛
غربا  :ورثة القدوري التهامي ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  150صحيفة 280
عدد  185بتاريخ  02سبتمبر ) .2020توثيق احلسيمة(.
صورة من رسم تسليم بدون مقابل عدلي مضمن بسجل األمالك
العقارية رقم  145صحيفة  283عدد  241بتاريخ  16ديسمبر ) .2019
توثيق احلسيمة (.
صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي أصله مضمن بسجل األمالك
رقم  93صحيفة  143عدد  153بتاريخ  24مارس 1982
وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 21سبتمبر2020
شهادة إدارية مؤرخة في  24سبتمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  14 : 00بعد الزوال.
مطلب رقم 24 - 131263
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :رضا القدوري ابن عمر
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :رضا القدوري".
نوعـه  :أرض عارية
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة أجدير ،احملل املدعو  " :دهار السلوم"
مساحته  01 :اَر  60س
حدوده :
شرقا  :الطريق؛
شماال  :الطريق ؛
جنوبا  :سلمى القدوري ؛
غربا  :ورثة التهامي القدوري ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  148صحيفة 239
عدد  248بتاريخ  01سبتمبر  ) .2020توثيق احلسيمة(.
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رسم تسليم بدون مقابل عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 145
صحيفة  283عدد  241بتاريخ  16ديسمبر  ) .2019توثيق احلسيمة (.
صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل
األمالك رقم  93صحيفة  143عدد  153بتاريخ  24مارس 1982
وكالة عرفية ثابتة التاريخ في  18سبتمبر2020
شهادة إدارية مؤرخة في  24سبتمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  15 : 00بعد الزوال.
مطلب رقم 24 - 131264
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :لعجب كمال الدين بن محمد.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :النحلة ."1
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :إقيم احلسيمة ،جماعة امزورن ،احملل املدعو  :تدكارت حوز بوسالمة
مساحته  03 :آر  05س تقريبا.
حدوده :
شرقا  :اخلندق؛
شماال  :خالدي مينة؛
جنوبا  :حمو علوش؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 24 - 21394؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي أصلها مؤرخ في  04نوفمبر .2008
صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي أصلها ثابت التاريخ في  14يونيو .1996
صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بدفتر األمالك
رقم  70صحيفة  230عدد  234بتاريخ  19يونيو .1977
شهادة إدارية مؤرخة في  24سبتمبر .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  13 : 00بعد الزوال

غربا  :الرسم العقاري عدد 24 - 21395؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي أصلها مؤرخ في  04نوفمبر .2008
صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي أصلها ثابت التاريخ في  14يونيو .1996
صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بدفتر األمالك
رقم  70صحيفة  230عدد  234بتاريخ  19يونيو .1977
شهادة إدارية مؤرخة في  24سبتمبر .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  14 : 00بعد الزوال

مطلب رقم 24 - 131266
تاريخ اإليداع  :فاحت أكتوبر .2020
طالب التحفيظ  :محمد الكزناي بن علي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الكزناي ".
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :اقليم احلسيمة ، ،جماعة اَيت قمرة ،احملل املدعو  " :تكجاجت"
مساحته  03 :اَر  35س
حدوده :
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  24 - 8192؛
شماال  :ملسلك عبد اجمليد ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  24 - 8148؛
غربا  :طريق ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مضمن يسجل األمالك العقارية رقم  152صحيفة 20
عدد  16بتاريخ  16سبتمبر ( 2020توثيق احلسيمة).
رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  132صحيفة 477
عدد  363بتاريخ  17ابريل ( 2018توثيق احلسيمة).
رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 82
صحيفة  348عدد  285بتاريخ  04ابريل ( 2018توثيق احلسيمة).
شهادة إدارية مؤرخة في  29سبتمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  15 : 00بعد الزوال.
احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة
ادريس بوزيان
			

مطلب رقم 24 - 131265
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :لعجب كمال الدين بن محمد.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :النحلة ."2
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :إقيم احلسيمة ،جماعة امزورن ،احملل املدعو  :تدكارت حوز بوسالمة
مساحته  05 :آر  75س تقريبا.
حدوده :
شرقا  :اخلندق؛
شماال  :خالدي مينة؛
جنوبا  :محمد ميمونة؛

محافظة بنسليمان
مطلب رقم 25 - 10190
تاريخ االيداع  11 :سبتمبر 2020
طالبو التحفيظ السادة :
املصطفى الرامي بنسبة 41960/339000
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احمد الرامي بنسبة 41960/339000
عبد السالم الرامي بنسبة 41960/339000
سعد الرامي بنسبة 34897/339000
صالح الرامي بنسبة 34897/339000
الفاطمي الرامي بنسبة 34897/339000
فاطنة الرامي بنسبة 20980/339000
مليكة الرامي بنسبة 20980/339000
مينة الرامي بنسبة 20980/339000
حبيبة الرامي بنسبة 20980/339000
زهراء الرامي بنسبة 17449/339000
محمد قسيوي بنسبة 7062/339000
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :كرامي ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :كرامي ".
نوعه  :أرض فالحية تتكون من قطعتني :
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " القطابة "
مساحته  33 :آ  90س تقريبا .
القطعة االولى مساحتها  24 :آ  35س
شماال  :الرسم العقاري رقم  25 - 24435 :؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :ورثة احمد الرامي ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم . 25 - 24435 :
القطعة الثانية مساحتها  9 :آ  55س
شماال  :سليمان بن احلاج عمر ؛
شرقا  :ورثة امحمد الرامي؛
جنوبا  :ورثة احمد الرامي ؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  169عدد  208في  18ديسمبر 2019؛
صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش  118عدد  198في
 6مارس 2019؛
شهادة ادارية مؤرخة في  08أكتوبر 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10191
تاريخ االيداع  14 :سبتمبر 2020
طالبو التحفيظ السيدتني :
راضي فاطنة بنت بوشعيب بنسبة 2/3
راضي صفية بنت بوشعيب بنسبة 1/3
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرمل ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الرمل ".
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نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " السحاتة "
مساحته  62 :آ  41س تقريبا .
شماال  :الراضي محمد ،ورثة الراضي العربي،الراضي صفية ؛
شرقا  :املسلك العمومي؛
جنوبا  :ورثة احلاج ولد بوعزة بن احلاج ؛
غربا  :الراضي صفية .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  89عدد  247في  31ماي 2011؛
رسم اشهاد عدلي مضمن بكناش  118عدد  252في  22يوليو 2020؛
شهادة إدارية مؤرخة في  24فبراير 2011؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10192
تاريخ االيداع  14 :سبتمبر 2020
طالبتا التحفيظ السيدتني :
راضي فاطنة بنت بوشعيب بنسبة 2/3
راضي صفية بنت بوشعيب بنسبة 1/3
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرمل ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الرمل ".
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " السحاتة "
مساحته  36 :آ  33س تقريبا .
شماال  :ورثة اوالد الطاهر  ،ورث قاسم ولد اجلياللي ؛
شرقا  :ورثة اوالد الطاهر؛
جنوبا  :احلاج سليمان بن بوعزة بن احلاج الراضي ؛
غربا  :املسلك .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  89عدد  247في  31ماي 2011؛
رسم اشهاد عدلي مضمن بكناش  118عدد  252في  22يوليو 2020؛
شهادة إدارية مؤرخة في  24فبراير 2011؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :ديسمبر  2020على
الساعة احلادية عشر صباحا .
مطلب رقم 25 - 10193
تاريخ االيداع  14 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ السيدة راضي فاطنة بنت بوشعيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرمل ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الرمل ".
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نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " السحاتة "
مساحته  1 :هـ  38آ  19س تقريبا .
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :راضي صفية؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم /19767 :س ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم /19767 :س .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  89عدد  254في  31ماي 2011؛
شهادة إدارية مؤرخة في  24فبراير 2011؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :ديسمبر  2020على
الساعة الثانية عشرة زواال .
مطلب رقم 25 - 10194
تاريخ االيداع  14 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :السيدة رحمة بن رضوان
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الكميرات ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الكميرات ".
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " الغزاونة "
مساحته  58 :آ  52س تقريبا .
شماال  :مسلك عمومي ؛
شرقا  :مسلك عمومي؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 10226 :؛
غربا  :بن رضوان رضوان .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  80عدد  455في  27أغسطس 2000؛
شهادة إدارية مؤرخة في  13فبراير 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  11 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 25 - 10195
تاريخ االيداع  14 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :السيدة رحمة بن رضوان .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الكميرات ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الكميرات".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " الغزاونة "
مساحته  73 :آ  66س تقريبا .
شماال  :مسلك عمومي ،بن رضوان زهرة ؛
شرقا  :بن رضوان رحمة  ،مسلك عمومي؛
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جنوبا  :الرسم العقاري رقم  ، 25 - 10226 :بن رضوان رحمة؛
غربا  :بن رضوان زهرة .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  80عدد  450في  27أغسطس 2000؛
رسم صدقة عدلي مضمن بكناش  156عدد  15في  28يوليو 2018؛
صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في  28يونيو 2009؛
صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في  19يوليو 2018؛
شهادة إدارية مؤرخة في  13فبراير 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  11 :ديسمبر  2020على
الساعة احلادية عشرة صباحا .
مطلب رقم 25 - 10196
تاريخ االيداع  15 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد نبيل يسير بن الزيتوني .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :محاجر".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اميرة ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أحالف احملل املدعو " اوالد الشايب "
مساحته  1 :هـ  48آ تقريبا .
شماال  :احلاج بوشعيب بن اجلياللي ؛
شرقا  :احلاج محمد بن العربي؛
جنوبا  :محمد بن اجلياللي ؛
غربا  :زهرة بنت احلاج محمد بن العربي.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  176عدد  186في فاحت سبتمبر 2020؛
رسم شراء عدلي مضمن بكناش  177عدد  189في  09سبتمبر 2020؛
رسم وكالة عدلي مضمن بكناش  120عدد  94في  11مارس 2020؛
شهادة إدارية مؤرخة في  26أغسطس 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10197
تاريخ االيداع  16 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد العياشي جبوجي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :قيسة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :قيسة ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو " العكبان "
مساحته  85 :آ  52س تقريبا .
شماال  :الرسم العقاري رقم  25 - 6052 :؛
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شرقا  :الرسم العقاري رقم 25 - 26266 :؛

جنوبا  :ورثة العمراوي امينة ؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  176عدد  176في  28أغسطس 2020
شهادة إدارية مؤرخة في  23يونيو 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .

جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :عبد القادر بونعيم .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  152عدد  178في  02ماي 2018؛
رسم صدقة عدلي مضمن بكناش  165عدد  242في  25يوليو  2020؛
شهادة إدارية مؤرخة في  14مارس 2018؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10198
تاريخ االيداع  16 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :السيدة نورا غليل بنت صالح الدين .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أرض الكواليني".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض غليل ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أحالف احملل املدعو " الدوميات "
مساحته  80 :آ تقريبا .
شماال  :ورثة فكاك بن قدور ؛
شرقا  :ورثة لكرد بن صالح؛
جنوبا  :محمد بن احلاج العيدي  ،عبد السالم بن محمد بن احلبشي ؛
غربا  :محمد بن احلاج العيدي ،عبد السالم بن محمد بن احلبشي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  174عدد  02في  25فبراير 2020؛
شهادة إدارية مؤرخة في  11ديسمبر 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10199
تاريخ االيداع  18 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد سعيد زعيم بن بوعزة .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أرض العويجة".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض العويجة ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو "القدامرة "
مساحته  1 :هـ  57آ  26س تقريبا .
شماال  :الواد ؛
شرقا  :غالب عمرو؛

مطلب رقم 25 - 10200
تاريخ االيداع  18 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :السيدة لكبيرة وهبي بنت احلاج لكبير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :وهبي".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :وهبي ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو "البصاصلة "
مساحته  22 :آ  22س تقريبا .
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :ورثة احلاج الكبير بن الطبيب؛
جنوبا  :الشعبة ؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم . 25 - 266 :
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  172عدد  158في  12فبراير 2020؛
شهادة إدارية مؤرخة في  30ديسمبر 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :ديسمبر  2020على
الساعة الثانية عشرة زواال .
مطلب رقم 25 - 10201
تاريخ االيداع  21 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد لطفي بواب بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حفرة السكاك 2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حفرة السكاك ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد طرفاية "
مساحته 1 :هـ تقريبا .
شماال  :ابو النمير رشيد ومن معه ؛
شرقا  :برقي طاهرة ومن معها؛
جنوبا  :طيبي بن احلاج التهامي ،الرسم العقاري رقم /29478 :س ؛
غربا  :طيبي بن احلاج التهامي ،الرسم العقاري رقم /29478 :س .
احلقوق العينية  :الشيء.
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أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  177عدد  131في  25أغسطس 2020؛
رسم شراء عدلي مضمن بكناش  139عدد  287في  06مارس 2017؛
نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش  102عدد  196في  20مارس 2013؛
شهادة إدارية مؤرخة في  23يونيو 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10202
تاريخ االيداع  21 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :السيدة عريف مينة بنت محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الشهيدة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض نادية ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " اوالد العالي "
مساحته 1 :هـ 02آ تقريبا .
شماال  :ورثة الشيخ العربي بن مبارك ؛
شرقا  :ورثة خديجة بنت مبارك ؛
جنوبا  :ورثة الشيخ امليلودية بنت اجلياللي ؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  163عدد  37في  09أبريل 2019؛
رسم شراء عدلي مضمن بكناش  161عدد  234في  06ماي 2019؛
شهادة إدارية مؤرخة في  22مارس 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17 :ديسمبر  2020على
الساعة الثانية عشرة زواال .
مطلب رقم 25 - 10203
تاريخ االيداع  21 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد عبد اهلل احلراتي بن بوشعيب .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد بوشعيب ولد العريفة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد بوشعيب ولد العريفة ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك احملل املدعو "
اوالد منصر "
مساحته  1 :هـ  32آ  19س تقريبا .
شماال  :ورثة احلاج ولد السليمانية؛
شرقا  :احلراتي فاطنة؛
جنوبا  :احلراتي احمد  ،ممر ،محمد الوراق؛
غربا  :مسوك عبد النبي .
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احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  127عدد  48في  23نوفمبر 2015؛
شهادة إدارية مؤرخة في  09نوفمبر 2015؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10204
تاريخ االيداع  22 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد عبد اهلل الكميري بن احلاج بن
احلاج محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :واد تيفساسني "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :واد تفساسني".
نوعه  :أرض فالحية تتكون من قطعتني :
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو " السعيدية"
مساحته 3 :هـ 16آ  10س تقريبا .
القطعة االولى مساحتها  3 :هـ  5آ  40س
شماال  :ورثة لكميري احلاج الكبير ؛
شرقا  :ورثة لكميري احلاج الكبير ؛
جنوبا  :الشعبة ؛
غربا  :الشعبة ،الطرفاوي محمد .
القطعة الثانية مساحتها  10 :آ  70س
شماال  :الطرفاوي محمد ؛
شرقا  :الشعبة ؛
جنوبا  :ورثة املعتصم احلاج البغدادي ؛
غربا  :الواد .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  170عدد  24في  15نوفمبر 2019؛
شهادة إدارية مؤرخة في  10أكتوبر 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10205
تاريخ االيداع  22 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد الطيبي الهشومي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الغابة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الغابة ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " اوالد احمد
الساحل"
مساحته  20 :آ تقريبا .

عدد  19 - 1136صفر  07( 1442أكتوبر )2020

4529

شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  25 - 35293 :؛
جنوبا  :محمد السعدي ؛
غربا  :بوشعيب الهشومي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش  148عدد  87في
 08فبراير 2018؛
شهادة إدارية مؤرخة في  07ديسمبر 2017؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .

شرقا  :الرسم العقاري رقم  25 - 66434 :؛
جنوبا  :ورثة الطاهر بن موسى ؛
غربا  :ورثة اجلياللي بن محمد بن موسى .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  142عدد  42في  17سبتمبر 2020؛
رسم شراء عدلي مضمن بكناش  129عدد  326في  10يونيو 2019؛
رسم شراء عدلي مضمن بكناش  134عدد  4في  07أكتوبر 2019؛
صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في  04سبتمبر 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :ديسمبر  2020على
الساعة الواحدة والنصف زواال .

مطلب رقم 25 - 10206
تاريخ االيداع  22 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد الطيبي الهشومي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرملية "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الرملية ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " اوالد احمد
الساحل "
مساحته  73 :آ  14س تقريبا .
شماال  :الرسم العقاري رقم  25 - 10616 :؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم /67880 :س ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 19012 :؛
غربا  :الرسم العقاري رقم /9735 :س .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش  148عدد  89في
 08فبراير 2018؛
شهادة إدارية مؤرخة في  07ديسمبر 2017؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :ديسمبر  2020على
الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 25 - 10208
تاريخ االيداع  23 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد مندوب أمالك الدولة باحملمدية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :كبانو بوزنيقة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :
الدولة كبانو بوزنيقة ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة
مساحته  8295 :متر مربع تقريبا .
شماال  :كسباح بوزنيقة ؛
شرقا  :الواد بوزنيقة ؛
جنوبا  :واد بوزنيقة؛
غربا  :واد بوزنيقة .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
صورة شمسية موجزة من كناش محتويات امالك الدولة باحملمدية ؛
التصميم ؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :ديسمبر  2020على
الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 25 - 10207
تاريخ االيداع  22 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد عبد الواحد الصنوبر بن ابراهيم .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الكلخية "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الكلخية ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " اوالد مومن "
مساحته  1 :هـ  01آ  56س تقريبا .
شماال  :عبد الواحد الصنوبر ؛

مطلب رقم 25 - 10209
تاريخ االيداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد امليلودي بساس بن املعطي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الضاية الصغيرة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض بساس ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك احملل املدعو "
القطابة "
مساحته  27 :آ  72س تقريبا .
شماال  :الرسم العقاري رقم  25 - 10616 :؛
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شرقا  :الرسم العقاري رقم /67880 :س ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 19012 :؛
غربا  :الرسم العقاري رقم /9735 :س .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم بيع عدلي مضمن بكناش  122عدد  76في  03أكتوبر 2018؛
رسم مخارجة عدلي مضمن بكناش  75عدد  507في  11أغسطس 2020؛
رسم اشهاد عدلي مضمن بكناش  393عدد  239في  04أكتوبر 2018؛
شهادة إدارية مؤرخة في  30أبريل 2018؛
شهادة إدارية مؤرخة في  27سبتمبر 2018؛
شهادة إدارية مؤرخة في  14يوليو 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29 :ديسمبر  2020على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10210
تاريخ االيداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد عبد الغني مرتزق بن عبد الرحمان .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الضاية الصغيرة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دعاء إحسان ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك احملل املدعو " القطابة "
مساحته  27 :آ  72س تقريبا .
شماال  :ورثة عبيدة ؛
شرقا  :ورثة احلاج احمد بن احلاج الغندور ؛
جنوبا  :امليلودي عباس ؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  122عدد  61في  26سبتمبر 2018؛
رسم بيع عدلي مضمن بكناش  122عدد  76في  03أكتوبر 2018؛
رسم مخارجة عدلي مضمن بكناش  75عدد  507في  11أغسطس 2020؛
رسم اشهاد عدلي مضمن بكناش  393عدد  239في  04أكتوبر 2018؛
شهادة إدارية مؤرخة في  30أبريل 2018؛
شهادة إدارية مؤرخة في  27سبتمبر 2018؛
شهادة إدارية مؤرخة في  14يوليو 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29 :ديسمبر  2020على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10211
تاريخ االيداع  25 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :السيدة الراضي صفية بنت بوشعيب .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الرمل "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الرمل".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " السحاتة "
مساحته  1 :هـ  45آ  08س تقريبا .
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :ورثة الراضي العربي ؛
جنوبا  :ورثة الراضي احلاج ولد بوعزة
والراضي فاطنة وصفية ؛
غربا  :الراضي فاطنة .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  89عدد  250في  31ماي 2011؛
شهادة إدارية مؤرخة في  24فبراير 2011؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  2020 . :على الساعة
مطلب رقم 25 - 10212
تاريخ االيداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد املعطي سعود بن كامل .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :اجلنان " 3
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اجلنان ." 3
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " البصاصلة "
مساحته  17 :آ تقريبا .
شماال  :ورثة كامل سعود ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  25 - 8971 :؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 48786 :؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  ،25 - 36028 :ورثة كامل سعود .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  172عدد  239في  11مارس 2020؛
شهادة إدارية مؤرخة في  05فبراير 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :ديسمبر  2020على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10213
تاريخ االيداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد املعطي سعود بن كامل .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :اجلنان " 4
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اجلنان ." 4
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " البصاصلة "
مساحته  10 :آ  21س تقريبا .
شماال  :ورثة كامل سعود ؛
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جنوبا  :الرسم العقاري /19306س
شرقا  :ورثة كامل سعود ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 48786 :؛
شرقا  :الرسم العقاري /19306س
غربا  :مطلب التحفيظ رقم . 25 - 8971 :
غربا  :الرسم العقاري /19306س
احلقوق العينية  :الشيء.
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  172عدد  238في  11مارس 2020؛
 - 1شهادة ادارية عدد  496صادرة عن نظارة اوقاف الدار البيضاء بتاريخ
شهادة إدارية مؤرخة في  05فبراير 2020؛
 13مارس 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :ديسمبر  2020على
 - 2نسخة من اجلريدة الرسمية عدد  5847بتاريخ  14يونيو 2010
الساعة الثانية عشرة زواال.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30نوفمبر 2020
على الساعة  09و  30د صباحا
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى” احلوض”
احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية
مطلب رقم  25 - 5692 :الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديد
عبد احلميد سفيان
			
باجلريدة الرسمية رقم  586 :املؤرخة في  24مارس 2010
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ فـي  29سبتمبر  2020فان مسطرة حتفيظ
امللك املسمى” احلوض “ موضوع مطلب التحفيظ رقـم  25 - 5692 :الكائن
باقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار صوابر تتابع من االن فصاعدا
في اسم نفس طالبة التحفيظ السيدة زهرة احلوضي للمساحة الواجبة لها
محافظة خنيفرة
 :هكتارا واحدا و  74ارا و  35سنتيارا .
وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا :
 حكم ابتدائي عدد  4/18الصادر بتاريخ  02يناير 18مطلب رقم 27 - 41488
 محضر إجراء قسمة وفرز واجب عدد  1792/2018بتاريخ  20سبتمبر .2018تاريخ االيداع  29 :سبتمبر .2020
 شهادة عدم االستئناف رقم  58/2020 :بتاريخ  02يناير . 2018طالب التحفيظ  :حلسن اشاوي بن سيدي موح .
 صورة شمسية لتصميم مشروع القسمة .االسم الذي يعرف به امللك " "
احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببنسليمان
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اشاوي "
الزهراوي عزيز
		
نوعه  :ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .
موقعه  :اقليم ومدينة خنيفرة  ،املكان املدعو  :حي املسيرة
مساحته  63 :س تقريبا.
حدوده :
محافظة احملمدية
شماال  :الشرنوبي محمد ؛
شرقا  :رقية ؛
جنوبا  :الزنقة
مطلب رقم 26 - 3805
غربا  :الزنقة
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
احلقوق العينية  :الشيء.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة
أصل امللك :
بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة
 - 1رسم شراء عدلي عدد  585مؤرخ في  26ديسمبر  2006؛
االسم الذي يعرف به امللك " :املقبرة القدمية بشارع سبتة احملمدية "
 - 2رسم شراء عدلي عدد  1040/32مؤرخ في  24فبراير . 1994
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املقبرة القدمية بشارع
 - 3شهادة ادارية عدد  170مؤرخة في  18سبتمبر 2020
سبتة احملمدية "
- 4شهادة املطابقة مؤرخة  23يوليو 2020
نوعه  :مقبرة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30نوفمبر 2020
موقعه  :عمالة احملمدية  ،املقبرة القدمية بشارع سبتة احملمدية
على الساعة  9و 30د .
مساحته  02 :ار  23سنتيار
احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة
حدوده :
رمرام وسيم
				
شماال  :الرسم العقاري عدد /19306س
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محافظة ورزازات
مطلب رقم 28 - 53426
تـاريــخ اإليــداع : 9 2سبتمبر .2020
طالب التحفيـظ  :السـيد رشيد حلسن بن احمد.
اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا  :ملك رشيد.
اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك  :ملك رشيد.
نـوع امللك  :ارض بها بناية عبارة عن دار الضيافة من طابق سفلي و
اخر علوي ؛
موقعه  :اقليم زاكورة دائرة أكدز ،جماعة النقوب ،احملل املدعو  :دوار النقوب.
مسـاحتـه 02 :ار  05س تـقـريـبـا.
حــدوده :
شمــاال  :الزنقة .
شـرقـا  :احمد احساين .
جـنـوبا  :ممر .
غـربـا  :الزنقة .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل املـلك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  19ماي 2019 شهادة ادارية مؤرخة في  02ابريل 2019 وكالة مصححة االمضاء بتاريخ  26يونيو 2019 رسم موقعي ؛عملية حتديده ستقع يوم  :30 نوفمبر  2020على الساعة  :العاشرة
و النصف صباحا.
مطلب رقم 28 - 53427
تـاريــخ اإليــداع : فاحت اكتوبر .2020
طالب التحفيـظ  :السـيد نوري محمد بن احمد.
اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا  :ملك نوري.
اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك  :ملك نوري.
نـوع امللك  :ارض عارية محاطة بسور ؛
موقعه  :اقليم ودائرة ورزازات ،اجلماعة الترابية لورزازات ،احملل املدعو :
فضراكوم.
مسـاحتـه 04 :ار  65س تـقـريـبـا.
حــدوده :
شمــاال  :ممر عمومي .
شـرقـا  :محمد عبو .
جـنـوبا  :محمد نوري .
غـربـا  :ممر عمومي .
احلقوق العينية  :الشيء.

أصل املـلك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19ماي 2019 شهادة ادارية مؤرخة في  16مارس 2020 رسم موقعي ؛عملية حتديده ستقع يوم :فاحت ديسمبر  2020على الساعة  :التاسعة صباحا.
مطلب رقم 28 - 53428
تـاريــخ اإليــداع : فاحت اكتوبر .2020
طالب التحفيـظ  :السـيد علي حسو بن احلو.
اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا  :ملك ايت بالد.
اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك  :ملك ايت بالد.
نـوع امللك  :ارض عارية ؛
موقعه  :اقليم ودائرة ورزازات ،جماعة ترميكت ،احملل املدعو  :حومة
تكنت نورار بتاجدة.
مسـاحتـه 01 :ار تـقـريـبـا.
حــدوده :
شمــاال  :الزنقة .
شـرقـا  :الزنقة .
جـنـوبا  :علي حسو .
غـربـا  :الزنقة .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل املـلك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  30يناير 2020 رسم شراء عدلي مؤرخ في  08اغسطس 2012 نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  23أكتوبر 1995 شهادة ادارية مؤرخة في  07سبتمبر 2020 رسم موقعي ؛عملية حتديده ستقع يوم :فاحت ديسمبر  2020على الساعة  :الثانية
عشر و النصف بعد الزوال.
مطلب رقم 28 - 53429
تـاريــخ اإليــداع : فاحت اكتوبر .2020
طالب التحفيـظ  :السـيد امحمد حمديدو بن احمد.
اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا  :البركة.
اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك  :البركة.
نـوع امللك  :ارض بها بناية من طابق أرضي ؛
موقعه  :اقليم ودائرة ورزازات ،اجلماعة الترابية لورزازات ،احملل املدعو :
ايت كظيف.
مسـاحتـه  50 :س تـقـريـبـا.
حــدوده :
شمــاال  :محمد اوغشى .
شـرقـا  :حلسن حاكم .
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جـنـوبا  :الزنقة .
غـربـا  :حسن العالوي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل املـلك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  03ديسمبر 2015 شهادة ادارية مؤرخة في  22سبتمبر 2020 رسم موقعي ؛عملية حتديده ستقع يوم :فاحت ديسمبر  2020على الساعة  :احلادية
عشر زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات
املصطفى فخري
			

محافظة تيزنيت
مطلب رقم 31-146178
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :السيدة خدوجة أعروس بنت أحمد ،
االسم الذي يعرف به امللك “ اخربي “
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك “ دار اعروس “،
نوعه  :أرض بجزء منها بها بناية سفلية قدمية مهدومة ،
موقعه  :جماعة وقيادة ميراللفت دائرة واقليم سيدي ايفني احملل
املدعو “ اخربي “ ،
مساحته  08 :آ  60س تقريبا،
حدوده :
شماال  :الطريق ،
شرقا  :اجيوي ابراهيم بعضا واوبيهي أحمد وباحموش أحمد بعضا آخر،
جنوبا  :الطريق ،
غربا  :مطلب التحفيظ رقم ، 31-17139
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  06مارس ، 2014 رسم بيع عدلي مؤرخ في  01سبتمبر ، 2020 نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في  04أبريل ،1983نسخة طبق االصل لشهادة ادارية عن اجمللس القروي مليراللفت عدد
 721/2013بتاريخ  16ديسمبر . 2013
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 11 :صباحا .
مطلب رقم 31-146179
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر .2020
طالبي التحفيظ :
السيد ادريس حدوش بن حماد بنسبة ، 2/9
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السيدة امينة حدوش بنت حماد بنسبة ، 1/9
السيدة السعدية حدوش بنت حماد بنسبة ، 1/9
السيد عبد الرحيم حدوش بن حماد بنسبة ، 2/9
السيدة ربيعة حدوش بنت حماد بنسبة ، 1/9
السيد رشيد حدوش بن حماد بنسبة ، 2/9
االسم الذي يعرف به امللك “ حتت الساقية “
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك “ حتت الساقية “،
نوعه  :أرض عارية ،
موقعه  :جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو
“ حتت الساقية “ ،
مساحته  03 :هـ  42آ  19س تقريبا،
حدوده :
شماال  :رع رقم ، 31-16747
شرقا  :رع رقم  31-11553بعضا و 31-3322بعضا آخر،
جنوبا  :الطريق ،
غربا  :مطلب التحفيظ رقم ، 31-16747
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت نوفمبر ، 2018 رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في  17يوليو ، 2020 نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في فاحت يوليو ، 2020 رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في  30ماي ، 2011 وكالة عرفية مصححة االمضاء في  08يوليو ، 2020 وكالة عرفية مصححة االمضاء في  09يوليو ، 2020  -وكالة عرفية مصححة االمضاء في  19أكتوبر ، 2011 اشهاد عرفي مصحح االمضاء في  24سبتمبر . 2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 13 :زواال .
مطلب رقم 31-146180
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد احلسان باقي بن احلسن ،
االسم الذي يعرف به امللك “ دو متزكيدا او مايحيا “
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك “ باقي”،
نوعه  :أرض عارية ،
موقعه  :جماعة وقيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو “
مزارع امايحيا “ ،
مساحته  06 :آ  98س تقريبا،
حدوده :
شماال  :ابراهيم العالم ،
شرقا  :مبارك زويدن ،
جنوبا  :مسجد امايحيا بعضا وادحيمود ابراهيم بعضا آخر ،
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غربا  :مسجد امايحيا بعضا والطريق بعضا آخر،
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  02سبتمبر ، 2020 نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء في  16سبتمبر ،2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 09 :صباحا .
مطلب رقم 31-146181
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر .2020
طالبا التحفيظ :
السيد جمال بن امغار بن ابراهيم ،
السيد احلسني بيروك بن أحمد ،
مناصفة بينهما على الشياع ،
االسم الذي يعرف به امللك “ فدان املشمش “
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك “ فدان املشمش”،
نوعه  :أرض بورية ،
موقعه  :جماعة وقيادة ميراللفت دائرة واقليم سيدي ايفني احملل
املدعو “ دوار الركونت “ ،
مساحته  04 :هـ  69آ  04س تقريبا،
حدوده :
شماال  :ورثة بوكرين بوزيد منهم بوكرين احلسني ،
شرقا  :عبد اهلل امغار ،
جنوبا  :مسعود بن علي واحمد البهاوي ،
غربا  :مسعود بن علي واحمد البهاوي ،
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم تسليم عدلي مؤرخ في  18أبريل ، 2019 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  28سبتمبر ، 2018 صورة لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  12يناير ، 2016 رسم وكالة عدلية مؤرخة في  15أبريل ، 2019 نسخة طبق االصل لوكالة عرفية تابثة التاريخ في 07نوفمبر 2018 اشهاد باملوافقة عرفي مصحح االمضاء في  02أغسطس ، 2019 شهادة ادارية مؤرخة في  23ديسمبر  2019عدد . 168/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 11 :صباحا .
مطلب رقم 31-146182
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر .2020
طالبي التحفيظ :
السيدة فاطمة بوكرين بنت بوزيد بنسبة ، 1/8
السيدة ءامنة بوكرين بنت بوزيد بنسبة ، 1/8
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السيدة عائشة بوكرين بنت بوزيد بنسبة ، 1/8
السيدة خديجة بوكرين بنت بوزيد بنسبة ، 1/8
السيد احلسني بوكرين بن بوزيد بنسبة ، 2/8
السيد احلسن بوكرين بن بوزيد بنسبة ، 2/8
االسم الذي يعرف به امللك “ فدان املشمش “ 1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك “ فدان املشمش،“ 1
نوعه  :أرض بورية ،
موقعه  :جماعة وقيادة ميراللفت دائرة واقليم سيدي ايفني احملل
املدعو “ دوار الركونت “ ،
مساحته  01 :هـ  00آ  17س تقريبا،
حدوده :
شماال  :ورثة بن بالل ،
شرقا  :الشعبة ،
جنوبا  :جمال بن أمغار ومن معه ،
غربا  :مسعود بن علي واحمد البهاوي ،
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 نسخة رسم استمرار عدلي مؤرخ في  14ماي ، 2019 صورة لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  12يناير ، 2016التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 12 :زواال .
مطلب رقم 31-146183
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد محمد بوحيل بن علي ،
االسم الذي يعرف به امللك “ سارة “
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك “ سارة “،
نوعه  :أرض عارية ،
موقعه  :جماعة وقيادة ميراللفت دائرة واقليم سيدي ايفني احملل
املدعو “ حي حنان امي نتركا “ ،
مساحته  03 :آ تقريبا،
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم ، 31-21779
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم ، 31-22339
جنوبا  :الزنقة ،
غربا  :الودادية ،
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في  23يناير ، 1980 عقد شراء عرفي مؤرخ في  28أبريل ، 2009 شهادة ادارية مؤرخة في  14ديسمبر  2009عدد . 831/2009التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 14 :زواال .
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خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  “ :تيزنيت الدولة “ 230
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3894
املؤرخة في  17يونيو ،1987
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خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  “ :الدار الفياللي”
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1047
املؤرخة في  23يناير ،2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  18سبتمبر  2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى” تيزنيت الدولة  “ 230مطلب التحفيظ رقم
 31 - 703الكائن بجماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل
املدعو” تضوارت “ تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب
التحفيظ االصلي مبساحة قدرها  01هـ  96آ  20س وذلك بناءا على
الوثائق التالية :
نسخة مستخرجة من كناش محتويات امالك الدولة بتيزنيت مؤرخة
في  14سبتمبر ، 2020
والباقي بدون تغيير .

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  17سبتمبر  2020فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى” الدار الفياللي” مطلب التحفيظ رقم  31 - 138600الكائن
بجماعة احلضرية تافراوت اقلبيم تيزنيت باحملل املدعو” طريق سيدي احلاج
احلبيب “ تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي وذلك
بناءا على نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا :
 نسخة عقد بيع قاطع عدلي ضمن بعدد  14صحيفة  41كناشاالمالك رقم  03بتاريخ  10ديسمبر ، 2003
 صورة طبق االصل لوكالة عرفي مؤرخة في  27نوفمبر ، 2017والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  ” :تبحيرت تالت”
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 900
املؤرخة في  30مارس ، 2016

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  ” :الضايت”
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1104
املؤرخة في  26فبراير ،2020

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  11مارس  2019فإن مسطرة حتفيظ امللك
املسمى” تبحيرت تالت “ مطلب التحفيظ رقم  31 - 64161الكائن مبنطقة
التحفيظ اجلماعي بونعمان جماعة وقيادة بونعمان دائرة واقليم تيزنيت باحملل
املدعو” اكادير ازدار” تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد فيصل أشكارمو
بن محمد وذلك بناءا على الوثائق التالية :
 صدقة عدلي ضمن بعدد  37صحيفة  36كناش االمالك رقم 23بتاريخ  26سبتمبر ، 2016
 رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  265صحيفة  262كناش االمالكرقم  22بتاريخ  17يونيو ، 2016
وكالة خاصة عرفية مؤرخة في  12يوليو ، 2016
وكالة خاصة عرفية مؤرخة في  11يوليو ، 2016
وكالة خاصة عرفية مؤرخة في  11يوليو ، 2016
وكالة خاصة عرفية مؤرخة في  11يوليو ، 2016
وكالة خاصة عرفية مؤرخة في  19يوليو ، 2016
وكالة خاصة عرفية مؤرخة في  11يوليو ، 2016
حكم ابتدائي عدد  350بتاريخ  18ديسمبر  2018ملف التحفيظ رقم
، 240/2018
والباقي بدون تغيير .

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  24سبتمبر  2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى” الضايت” مطلب التحفيظ رقم 31 - 145982
الكائن بجماعة وقيادة ميراللفت دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل
املدعو” الضايت “ تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد عبد الرحمان
زويكي بن محمد وذلك بناءا على نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا :
 عقد بيع عدلي ضمن بعدد  292صحيفة  328كناش االمالك رقم 26بتاريخ  16سبتمبر ، 2020
 عقد صدقة عدلي ضمن بعدد  86صحيفة  81كناش االمالك رقم 39بتاريخ فاحت يونيو ، 2020
 وكالة عرفية مصححة االمضاء في  11ديسمبر ، 2019مع االشارة الى ان االيداع املضمن بتاريخ  3يونيو  2020كناش  27رقم  08أصبح
غير دي موضوع ابتداء من نشر هذه اخلالصة االصالحية باجلريدة الرسمية .
والباقي بدون تغيير .
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  ” :ملك الرامي “
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1133
املؤرخة في  16سبتمبر ،2020

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  24سبتمبر  2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى” ملك الرامي” مطلب التحفيظ 31 - 146146
الكائن بجماعة تيغمي اقليم تيزنيت باحملل املدعو” مزارع اد الطور”
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  “ :بوكركور”
تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد أحمد فهمي بن ناصر وذلك
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1038
بناءا على نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا :
املؤرخة في  21نوفمبر ،2018
 عقد بيع عدلي ضمن بعدد  420صحيفة  376كناش االمالك رقم 35مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  21سبتمبر  2020فإن مسطرة
بتاريخ  16سبتمبر ، 2020
حتفيظ امللك املسمى” بوكركور” مطلب التحفيظ رقم 31 - 138484
مع االشارة الى ان االيداع املضمن بتاريخ  22سبتمبر  2020كناش  27رقم
الكائن بجماعة الركادة قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل
 287أصبح غير دي موضوع ابتداء من نشر هذه اخلالصة االصالحية باجلريدة
املدعو” مزارع الركادة” تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالبي
الرسمية .
التحفيظ االصليني مع موقعه الصحيح أنه تابع جلماعة اثنني أكلو
والباقي بدون تغيير .
اقليم تيزنيت بدال من جماعة الركادة .
احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت
عبد القادر ابوحامد
			
والباقي بدون تغيير .
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محافظة الصويرة
مطلب رقم 35 - 62318
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :محمد اجلراري ابن عمر .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك اجلنان.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك اجلنان.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة احلنشان ،قيادة مسكالة ،جماعة
الكرميات ،دوار العصابة.
مساحته  63 :آ ر  57س تقريبا.
حدوده
شماال  :مطلب حتفيظ عدد /34445م.
شرقا  :عثمان ابن عمر وعبد اللطيف ابن الركراكي.
جنوبا  :مسلك عمومي – بعضا ورثة عمر ابن إبراهيم.
غربا  :تكيلي عبد الرحمان – الهيبة ابن العربي – مطلب حتفيظ عدد /34445م.
احلقوق العينية  :الشيء
اصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  30سبتمبر .2017 شهادة إدارية رقم  /36ق.ق.ج/ش.ق مؤرخة في  28سبتمبر .2017 وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ  15سبتمبر .2020 تصميم موقعي.تاريخ التحديد  24نوفمبر  2020مع  30 : 09صباحا.
مطلب رقم 35 - 62319
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :رشيد صديقي ابن أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :اكر دجلروم.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اكر دجلروم.
نوعه  :أرض.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة متنار ،قيادة تدزي ،جماعة أكرض ،دوار بوزمة.
مساحته  30 :آر  70س تقريبا.
حدوده
شماال  :عبد اهلل بيبال.
شرقا  :مطلب حتفيظ عدد 35 - 3462
جنوبا  :طريق عمومي.
غربا  :الشراعي حلسن.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  03ابريل .2019 شهادة إدارية رقم /2019 /13ق.ق.ج مؤرخة في  08فبراير .2019 رسم شراء عدلي مؤرخ في  10يونيو .2019 تصميم موقعي.تاريخ التحديد  24نوفمبر  2020مع  30 : 12زواال.

مطلب رقم 35 - 62320
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف الصويرة .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :مقبرة عني أغبالو.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :مقبرة عني أغبالو.
نوعه  :أرض بها مقبرة وأشجار مختلفة.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة احلنشان ،قيادة احلنشان ،جماعة
احلسينات ،دوار أغبالو.
مساحته  88 :آ ر  21س تقريبا.
حدوده
شماال  :الرسم العقاري عدد /8229م.
شرقا  :طريق عمومية.
جنوبا  :واد عني أغبالو -ورثة املداني بلفقيه.
غربا  :طريق عمومية – البشير الكرارسي.
احلقوق العينية  :الشيء
اصل امللك :
 شهادة إدارية عدد  805مؤرخة في  17يوليو .2020تاريخ التحديد  24نوفمبر  2020مع  30 : 09صباحا.
مطلب رقم 35 - 62321
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف الصويرة .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :فدان بالدرى امللعب.--2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :فدان بالدرى امللعب.--2
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة الصويرة ،قيادة أوناغة ،جماعة أوناغة،
دوار بوجالخ.
مساحته  03 :آ ر  61س تقريبا.
حدوده
شماال  :الرسم العقاري عدد .35 - 53759
شرقا  :طريق عمومية.
جنوبا  :طريق عمومية.
غربا  :طريق عمومية.
احلقوق العينية  :الشيء
اصل امللك  :شهادة إدارية عدد  806مؤرخة في  17يوليو .2020
تاريخ التحديد  24نوفمبر  2020مع  30 : 11صباحا.
مطلب رقم 35 - 62322
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :خالد املعاون ابن عمر.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك الزنزون.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك الزنزون.
نوعه  :أرض بها بناية من طابق سفلي.
موقعه  :إقليم الصويرة ،باشوية وجماعة تاملست ،حي املسيرة.
مساحته  01 :آ ر  11س تقريبا.
حدوده
شماال  :طريق.
شرقا  :بهيجة املعاون.
جنوبا  :ورثة عمر املعاون.
غربا  :طريق.
احلقوق العينية  :الشيء
اصل ملك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  03ابريل .2018 نسخة طبق األصل لشهادة إدارية رقم  /18ب.ت مؤرخة في 29مارس .2018
 تصميم موقعي.تاريخ التحديد  25نوفمبر  2020مع  00 : 11صباحا.
مطلب رقم 35 - 62323
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :أحمد احلسون ابن مسعود.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك مسعود.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك مسعود.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار مختلفة.
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة ،قيادة وجماعة أوناغة ،دوار آيت
الصريدي.
مساحته  25 :آر تقريبا.
حدوده
شماال  :طريق وطنية رقم .01
شرقا  :طريق عمومي.
جنوبا  :مدرسة احلرارثة .
غربا  :أحمد الشويخ حلسن.
احلقوق العينية  :الشيء
اصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  05اغسطس .2014 صورة شمسية لشهادة إدارية رقم  2014 /93مؤرخة في  30يونيو .2014 وكالة خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ  24سبتمبر  ،2020ومسجلةبتاريخ  24سبتمبر .2020
 تصميم موقعي.تاريخ التحديد  26نوفمبر  2020مع  30 : 09صباحا.
مطلب رقم 35 - 62324
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السعيد الطالبي ابن محماد.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :الكوادر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :الكوادر.
نوعه  :أرض عارية بها أشجار الزيتون والرمان وبناية من سفلي.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة احلنشان ،قيادة مسكالة ،جماعة
الكرميات ،مركز الكرميات.
مساحته  05 :آ ر  32س تقريبا.
حدوده
شماال  :نظيف مهراز.
شرقا  :مدرسة املسيرة اخلضراء.
جنوبا  :خمليزني.
غربا  :مسلك عمومي عرضه  10أمتار.
احلقوق العينية  :الشيء
اصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  18نوفمبر .2018 نسخة طبق األصل لشهادة إدارية رقم  /38ق ق ج /ش ق مؤرخة في 08نوفمبر .2018
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  12ديسمبر .2018 تصريح بالشرف عرفي مصادق عليه بتاريخ  18سبتمبر .2020 تصميم موقعي.تاريخ التحديد  30نوفمبر  2020مع  30 : 09صباحا.

مطلب رقم 35 - 62325
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :محمد الطاهري ابن بوجمعة.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :جنان سبيل.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :جنان سبيل.
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دوار الغزوة.
مساحته  01 :آر  11س تقريبا.
حدوده
شماال  :ورثة حسن افقير.
شرقا  :مسلك عمومي عرضه  04أمتار.
جنوبا  :فاطمة الزهراء الشاوي.
غربا  :الرسم العقاري عدد .35 - 4528
احلقوق العينية  :الشيء
اصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  18يونيو .2019 صورة شمسية لشهادة إدارية رقم  41مؤرخة في  24ماي .2019 عقد شراء عدلي مؤرخ في  22اغسطس .2019 تصميم موقعي.تاريخ التحديد  30نوفمبر  2020مع  00 : 13صباحا.
احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة
ربيع الشركي.
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محافظة العرائش

 صورة شمسية من شهادة بعدم التعرض و االستئناف ملفالتحجير عدد 88/1623/2016
 رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم  67ب صحيفة 444عدد  433بتاريخ  30سبتمبر .2019
 رسم ثبوت ملكية كاملة لعقار عدلي مضمن بكناش األمالك رقم - 68أصحيفة  120عدد  109بتاريخ  11يونيو .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :في  25نوفمبر  2020على
الساعة  09و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 36 - 32851
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :عبد الوهاب بنحمو بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :رضا "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :رضا"
موقعه  :إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير ،احملل املدعو شارع
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" بالد الفضول "
موالي علي بوغالب
ذي املطلب رقم ،19 - 6618
الواقع مبنطقة ضم األراضي املدعوة " سهل وادي اخملازن الشمالي "
مساحته  01 :ار  26س تقريبا
بحوض اللوكوس  ،إقليم العرائش ،دائرة وادي اخملازن .
حدوده :
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  22سبتمبر ، 2020فإن مسطرة
شماال  :عزيز الغرباوي ؛
حتفيظ امللك املسمى " بالد فضول "ذي املطلب رقم ، 19 - 6618
جنوبا  :رسم عقاري عدد  36 - 14657 :؛
أصبحت تتابع من األن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي :
شرقا  :فاطمة الزهراء بنعمران ؛
 أ ) في اسم السيد بنرحمة السعيد و ذلك في حدود قطعة أرضيةغربا  :طريق ؛
مساحتها 4هـ  50آر  84س .
احلقوق العينية  :ال شيء
 ب) في اسم طالب التحفيظ في حدود ما تبقى من امللك املذكور أعاله .أصل امللك :
و ذلك بناءا على نفس احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب
 رسم شراء عقار عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم  35صحيفة 194املذكور ،و كذا الوثائق التالية :
عدد  258بتاريخ  4فبراير . 1978
 احلكم االبتدائي عدد  374ملف رقم  63/00/3بتاريخ  09يوليو .2002 رسم شراء عقار عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم  37صحيفة 183 شهادة ضبطية بعدم الطعن باالستئناف ملف عقاري عددعدد  343بتاريخ  18يوليو . 1979
 63/2000/3رقم التسجيل  01/2019بتاريخ  02يناير . 2019
 رسم شراء نصيب في عقار عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 37 محضر االجتماع االستثنائي للجنة الضم اخملتلطة املؤرخ في 23اكتوبر . 2019
صحيفة  33عدد  54بتاريخ  16فبراير .2005
 تقرير اخلبرة االختيارية املنجز من طرف اخلبير عبد اهلل بوحو خبير في رسم شراء نصيب في عقار عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 38القضايا العقارية باستئنافية طنجة .
صحيفة  10عدد  18بتاريخ  20اكتوبر .2005
 شهادة إدارية للترخيص بتنفيذ حكم قضائي عدد  494م ش ق رسم إقرار مبتخلف عدلي مضمن بكناش التركات رقم  53صحيفة 475بتاريخ  22ابريل .2020
عدد  286بتاريخ  18ماي .2016
احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش
 رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم  66ب صحيفة 303الظريف العربي
			
عدد  296بتاريخ  16ابريل .2019
 رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 65-أ صحيفة  79عدد 89بتاريخ  22يناير 2019
 رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم - 66أ صحيفة  78عدد 88محافظة تاونات
بتاريخ  22يناير .2019
 رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم  68ب صحيفة 167عدد  159بتاريخ  20نوفمبر .2019
مطلب رقم 37 - 77661
 رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم  67ب صحيفة 395تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر . 2020
عدد  394بتاريخ  25سبتمبر .2019
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
 نسخة طبق األصل من حكم ابتدائي ملف شخصي رقماوقاف تاونات .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دكارة اجلامع " ؛
 88/1623/16عدد  253بتاريخ  20يونيو .2017
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دكارة اجلامع ؛
مشتمالته  :أرض بها أشجار الزيتون ؛
موقعه  :اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وجنل تافراوت احملل املدعو ايلة ؛
مساحته  05 :ار  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بورواحة اجلياللي وبورواحة احمد ؛
شرقا  :بورواحة اجلياللي ورثة ليكولة علي ؛
جنوبا  :النواية محمد ،
غربا  :الواد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23نوفمبر  2020على الساعة .h 11 :
مطلب رقم 37 - 77662
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر . 2020
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :واد دكارة " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :واد دكارة ؛
مشتمالته  :أرض فالحية ؛
موقعه  :اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وجنل تافراوت احملل املدعو ايلة ؛
مساحته  35 :ار  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الدراجي محمد ؛
شرقا  :ورثة اجملاهد محمد ؛
جنوبا  :موساوي مصطفى ،
غربا  :العلمي احمد بن حلسن و لزرق مسعود و لزرق عمر ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23نوفمبر  2020على الساعة .h 10 :
مطلب رقم 37 - 77663
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر . 2020
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ظهر الروف  " 1؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ظهر الروف  1؛
مشتمالته  :أرض بها أشجار الزيتون ؛
موقعه  :اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وجنل تافراوت احملل املدعو ايلة ؛
مساحته  40 :ار  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :لزرق ادريس ؛

4539
شرقا  :الدكوج مسعود ؛
جنوبا  :التنيش عبد السالم ،
غربا  :العيادي عبدالسالم ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23نوفمبر  2020على الساعة .h 13 :
مطلب رقم 37 - 77664
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر . 2020
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ظهر الروف  " 2؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ظهر الروف  2؛
مشتمالته  :أرض بها أشجار الزيتون ؛
موقعه  :اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وجنل تافراوت احملل املدعو ايلة ؛
مساحته  30 :ار  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ليكولة محمد ؛
شرقا  :ادريس الشلح ؛
جنوبا  :ليكولة محمد ،
غربا  :ورثة استيتو بن عالل ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23نوفمبر  2020على الساعة .h 9 :
مطلب رقم 37 - 77665
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر . 2020
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دمنة الغوال  " 1؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دمنة الغوال  1؛
مشتمالته  :أرض فالحية ؛
موقعه  :اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وجنل تافراوت احملل املدعو ايلة ؛
مساحته  01 :هـ  38ار  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :اجلوزي عبدالقادر و األزرق عمر ؛
شرقا  :شرودة احمد  ،شرودة عمر  ،اجلوزي عبدالقادر  ،الغريب محمد ،
الغريب عبدالسالم ،الشايبي احمد و اجملاهد الهاشمي ؛
جنوبا  :شرودة عبد السالم  ،بن عبو عبدالقادر و اجلوزي ادريس ،
غربا  :حلسن اجلوزي  ،الغريب محمد  ،اجملاهد امحمد والغريب
عبدالسالم ؛
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27نوفمبر  2020على الساعة .h 9 :
مطلب رقم 37 - 77666
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر . 2020
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دمنة الغوال  " 2؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دمنة الغوال  2؛
مشتمالته  :أرض بها أشجار الزيتون ؛
موقعه  :اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وجنل تافراوت احملل املدعو ايلة ؛
مساحته  05 :ار  30س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :شرودة احمد ؛
جنوبا  :الساقية ،
غربا  :اجلوزي ادريس .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27نوفمبر  2020على الساعة .h 11 :
مطلب رقم 37 - 77667
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر . 2020
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :طالقة بيضة " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :طالقة بيضة ؛
مشتمالته  :أرض فالحية ؛
موقعه  :اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وجنل تافراوت احملل املدعو ايلة ؛
مساحته  04 :ار  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الهندي محمد و الهندي احلسني ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الطريق ،
غربا  :الهندي محمد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27نوفمبر  2020على الساعة .h 14 :
مطلب رقم 37 - 77668
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر . 2020
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دمنة علي بن قاسم " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دمنة علي بن قاسم ؛
مشتمالته  :أرض فالحية ؛
موقعه  :اقليم و دائرة تاونات جماعة فناسة باب احليط احملل املدعو حواطة ؛
مساحته  30 :ار  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة العرفاوي عبدالسالم ؛
شرقا  :ورثة علي بودبزة ؛
جنوبا  :بودبزة عبدالقادر ،
غربا  :ورثة عبدالرحمان لقصير ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة .h 11 :
مطلب رقم 37 - 77669
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر . 2020
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :قاع امزار " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :قاع امزار ؛
مشتمالته  :أرض بها أشجار الزيتون ؛
موقعه  :اقليم و دائرة تاونات جماعة فناسة باب احليط احملل املدعو حواطة ؛
مساحته  01 :هـ  40ار  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة بيدح عبدالسالم و شهبون احمد ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الطريق و محي فؤاد ،
غربا  :الشاوي حلسن و ورثة عبداهلل عبداملالك
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة .h 09 :
مطلب رقم 37 - 77670
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر . 2020
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عقبة امزار  " 2؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :عقبة امزار  2؛
مشتمالته  :أرض بها أشجار الزيتون ؛
موقعه  :اقليم و دائرة تاونات جماعة فناسة باب احليط احملل املدعو حواطة ؛
مساحته  23 :ار  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة الوالي محمد ؛
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شرقا  :ورثة املسكيني عبدالسالم ؛

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "امنيصرة ".
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  970املؤرخة
في  02اغسطس . 2017

جنوبا  :ورثة زايو محمد و ورثة احمد املسكيني ،
غربا  :و رثة الوالي محمد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة h 12 :
مطلب رقم 37 - 77671
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :عبداحلكيم ادشيشي بن بوشتى .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :املوالدة " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك عبداحلكيم ؛
مشتمالته  :أرض فالحية بها بنايتني من طابقني ؛
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد عياد احملل املدعو مزارع
دوار الطوابعة ؛
مساحته  10 :ار  66س تقريبا.
حدوده :
شماال  :احمد احلياني ؛
شرقا  :عبدالسالم الريفي ؛
جنوبا  :الطريق الرئيسية ،
غربا  :ممر عمومي ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  17سبتمبر  2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو " امنيصرة " موضوع مطلب التحفيظ عدد
 37 - 28143الكائن باقليم تاوتات دائرة تيسة جماعة سيدي امحمد
بلحسن دوار الكراردة
فعوضا عن :
املساحة املصرح بها  02 :هـ  00ار  00س
اقرا :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري هي  2 :هـ  81ار 70س
والباقي بدون تغيير
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "عبيدة ".
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  970املؤرخة
في  02اغسطس . 2017

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  17سبتمبر  2020فإن مسطرة حتفيظ
امللك املدعو " عبيدة " موضوع مطلب التحفيظ عدد  37 - 28144الكائن
باقليم تاوتات دائرة تيسة جماعة سيدي امحمد بلحسن دوار الكراردة
فعوضا عن :
املساحة املصرح بها  01 :هـ  00ار 00س
اقرا :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري هي  1 :هـ  45ار  43س
والباقي بدون تغيير
احملافظ على األمالك العقارية بتاونات
بن طامة يوسف
			

رسم ملكية عدلي بتاريخ  23يوليو ، 2020
شهادة إدارية بتاريخ  10سبتمبر ، 2020
تفويض عرفي مصحح االمضاء بتاريخ  4سبتمبر . 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة :

محافظة متارة

h 14 30
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " بوصوف احجرمعبد ".
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 612
املؤرخة في  22سبتمبر . 2010

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  18سبتمبر  2020فإن مسطرة حتفيظ
امللك املدعو " بوصوف احجرمعبد " موضوع مطلب التحفيظ عدد 37 - 9083
الكائن باقليم تاونات دائرة تاونات احملل املدعو احجرمعبد ،
فعوضا عن :
املساحة املصرح بها 01 :هـ  49ار
اقرا :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري هي 2هـ  26ار  59س والباقي
بدون تغيير

مطلب رقم 38 - 2741
تاريـخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالبي التحفيظ :
- 1هند اقصبي بنت عزالدين ،
 - 2عبد الفتاح شفيق بن مبارك ،بصفتها شريكني على الشياع
سوية بينهما .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :مرس الفران ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :أنس».
موقعه  :عمالة الصخيرات -متارة ،جماعة مرس اخلير نوعه  :ارض عارية.
مساحته  03 :آر 98س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد 38 - 64609؛
شرقا  :ممر عرضه  4امتار ؛
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جنوبا  :لهنيني بوحنني؛
غربا  :احمد لهنيني.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
– 1نسخة ملكية عدلية ضمن اصلها بعدد  1217صحيفة 389
بتاريخ  2006كناش األمالك رقم .70
 - 2شهادة إدارية عدد  566مؤرخة في  04مارس .2020
- 3تصريح بضياع و ثيقة مؤرخة في  09سبتمبر  20250حتت عدد .734
 - 4تصميم موقعي .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30 :نوفمبر 2020
على الساعة العاشرة صباحا .
احملافظ على االمالك العقارية بتمارة
سعد عفيفي
			

محافظة تارودانت

نوعـه  :ارض فالحية.
موقعه  :دوار و جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة أوالد
تامية اقليم تارودانت.
مساحته  06 :ار  70س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :ورثة الدريويش ابريك منهم عمر؛
جنوبا  :عبد الغني الشرقي؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  25اغسطس .2016 ملحق رسم استمرار عدلي مؤرخ في  21اغسطس .2020 عقد مخارجة عرفي تابث التاريخ مؤرخ في  09نوفمبر .2018 نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  27سبتمبر .2018 شهادة ادراية مؤرخة في  30ابريل .2019تاريخ التحديد  25 :نوفمبر  2020على الساعة  30 : 09صباحا.

مطلب رقم 39 - 31834
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد هشام بوهدة بن العربي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :هشام »    .
نوعـه  :ارض عارية.
موقعه  :حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.
مساحته  01 :ار  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ميلود امني؛
شرقا  :بوشتى امني؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  16نوفمبر .2017 نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في  18سبتمبر .2007 نسخة طبق األصل لشهادة ادارية مؤرخة في  14فبراير .2012 صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في  16يناير .2015تاريخ التحديد  24 :نوفمبر  2020على الساعة  00 : 11صباحا.

مطلب رقم 39 - 31836
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد شرقي عبد الغني بن عمر.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك عبد الغني »    .
نوعـه  :ارض فالحية.
موقعه  :دوار و جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة أوالد
تامية اقليم تارودانت.
مساحته  04 :ار  08س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بن الدريويش فاطنة؛
شرقا  :ورثة الدريويش ابريك منهم عمر؛
جنوبا  :بن الدريويش البشير؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  25اغسطس .2016 ملحق رسم استمرار عدلي مؤرخ في  21اغسطس .2020 عقد مخارجة عرفي تابث التاريخ مؤرخ في  09نوفمبر .2018 نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  27سبتمبر .2018 شهادة ادراية مؤرخة في  30ابريل .2019تاريخ التحديد  25 :نوفمبر  2020على الساعة  30 : 10صباحا.

مطلب رقم 39 - 31835
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :السيدة بن الدريويش فاطنة بنت محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك فاطنة »    .

مطلب رقم 39 - 31837
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد بن الدريويش البشير بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك البشير »    .
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نوعـه  :ارض فالحية.
موقعه  :دوار و جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة أوالد
تامية اقليم تارودانت.
مساحته  11 :ار  59س تقريبا.
حدوده :
شماال  :عبد الغني الشرقي؛
شرقا  :ورثة الدريويش ابريك منهم عمر؛
جنوبا  :الساقية؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  25اغسطس .2016 ملحق رسم استمرار عدلي مؤرخ في  21اغسطس .2020 عقد مخارجة عرفي تابث التاريخ مؤرخ في  09نوفمبر .2018 نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  27سبتمبر .2018 شهادة ادراية مؤرخة في  30ابريل .2019تاريخ التحديد  25 :نوفمبر  2020على الساعة  30 : 11صباحا.
مطلب رقم 39 - 31838
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد نور الدين مكرم بن جمع.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :مكرم »    .
نوعـه  :ارض عارية.
موقعه  :دوار أوالد الغزال بلدية تارودانت.
مساحته  06 :ار  80س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :بودرقة موالي احلسن؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 39 - 19632؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 39 - 29554؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 نسخة لرسم شراء عدلي محرر اصلها في  31مارس .2018 صورة شمسية لنسخة لرسم صدقة عدلي محرر اصلها في 18اكتوبر .2012
 صورة شمسية لنسخة لرسم اراثة عدلي محرر اصلها في 09ديسمبر .2003
 صورة شمسية لنسخة لرسم قسمة عدلي محرر اصلهافي  23سبتمبر .2006
 نسخة طبق األصل لشهادة ادارية مؤرخة في  26فبراير .2009 صورة شمسية لوكالة عدلية مؤرخة في  23فبراير .2005 صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في  18ماي .2006تاريخ التحديد  24 :نوفمبر  2020على الساعة  00 : 13زواال.

4543
مطلب رقم 39 - 31839
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد عبد السالم بتراني بن محمد .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :جنان لعوينة »    .
نوعـه  :ارض فالحية بها دار للسكن سفلية.
موقعه  :دوار الفيضة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري
إقليم تارودانت.
مساحته  01 :هـ  98ار  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة ايت سي موسى امبارك منهم ايت سي موسى؛
شرقا  :واد اسن؛
جنوبا  :ورثة اريضوص بيهي منهم محمد اريضوص؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  12مارس .2018 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  31اكتوبر .2017 وكالة عرفية مؤرخة في  02سبتمبر .2020تاريخ التحديد  30 :نوفمبر  2020على الساعة  30 : 09صباحا.
مطلب رقم 39 - 31840
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد موسى موماد بن اجلياللي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :بحر الشانطي »    .
نوعـه  :ارض فالحية بها بنايتني سفليتني.
موقعه  :دوار القصيبة جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة أوالد
تامية اقليم تارودانت.
مساحته  01 :هـ  05ار  84س تقريبا.
حدوده :
شماال  :صولح محجوبة؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 09 - 33519؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 09 - 37123؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك  :رسم استمرار عدلي مؤرخ في  10اغسطس .2020
تاريخ التحديد  30 :نوفمبر  2020على الساعة  00 : 11صباحا.
مطلب رقم 39 - 31841
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :فدان الطلحة »    .
نوعـه  :ارض فالحية.
موقعه  :دوار الدشر بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.
مساحته  15 :ار  80س تقريبا.
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حدوده :
شماال  :الدهيل محمد؛
شرقا  :املصرف وبعده ايت ادريس؛
جنوبا  :الدهيل رشيد؛
غربا  :التفي الضو العربي؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 اشهاد عدد  2422مؤرخ في  29سبتمبر .2020 احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.تاريخ التحديد  30 :نوفمبر  2020على الساعة  30 : 09صباحا.
مطلب رقم 39 - 31842
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :فدان العياشي »    .
نوعـه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون.
موقعه  :دوار الدشر بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.
مساحته  35 :ار  80س تقريبا.
حدوده :
شماال  :العرفاوي محمد؛
شرقا  :ورثة اسكال وورثة فضول؛
جنوبا  :احملمودي علي؛
غربا  :عبد اهلل ايت ادريس والرزاني محمد؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 اشهاد عدد  2421مؤرخ في  29سبتمبر .2020 احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.تاريخ التحديد  30 :نوفمبر  2020على الساعة  30 : 10صباحا.
مطلب رقم 39 - 31843
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :حفرة املقدم »    .
نوعـه  :ارض فالحية.
موقعه  :دوار الدشر بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.
مساحته  19 :ار  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ايت ادريس؛
شرقا  :املصرف؛
جنوبا  :الدهيل رشيد؛
غربا  :ايت ادريس؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 اشهاد عدد  2423مؤرخ في  29سبتمبر .2020 احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.تاريخ التحديد  30 :نوفمبر  2020على الساعة  30 : 11صباحا.
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مطلب رقم 39 - 31844
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد فريد الغسول بن حماد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :الشاريج »    .
نوعـه  :ارض عارية بسور.
موقعه  :اللويسي الفوقاني احملايطة مدينة تارودانت.
مساحته  02 :ار  05س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة ادريس الكبش؛
شرقا  :مصطفى الغسول؛
جنوبا  :رشيدة وجميلة ومصطفى الغسول وممر؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 39 - 4123
أصل امللك  :رسم استمرار عدلي مؤرخ في  28نوفمبر .2012
تاريخ التحديد  30 :نوفمبر  2020على الساعة  30 : 12ظهيرة.
مطلب رقم 39 - 31845
تاريخ اإليداع  :فاحت اكتوبر .2020
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :فدان فوق الدار اكماط»    .
نوعـه  :ارض فالحية.
موقعه  :دوار أوالد عرفة جماعة سيدي دحمان قيادة افريجة اقليم تارودانت.
مساحته  56 :ار  80س تقريبا.
حدوده :
شماال  :اخملتار علي واحلبيب الشاكري؛
شرقا  :الواد؛
جنوبا  :الساقية؛
غربا  :حفيظ الدوجن والسهب؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 اشهاد عدد  2440مؤرخ في  29سبتمبر .2020 احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.تاريخ التحديد  01 :ديسمبر  2020على الساعة  00 : 09صباحا.
مطلب رقم 39 - 31846
تاريخ اإليداع  :فاحت اكتوبر .2020
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :سواط الشرفاء »    .
نوعـه  :ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.
موقعه  :دوار الشرفاء جماعة سيدي دحمان قيادة افريجة اقليم تارودانت.
مساحته  41 :ار  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  39 - 8535والرامي حسن؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الرامي حسن واالحباس؛
احلقوق العينية  :الشئ.

عدد  19 - 1136صفر  07( 1442أكتوبر )2020
أصل امللك :
 اشهاد عدد  2439مؤرخ في  29سبتمبر .2020 احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.تاريخ التحديد  02 :ديسمبر  2020على الساعة  30 : 09صباحا.
مطلب رقم 39 - 31847
تاريخ اإليداع  :فاحت اكتوبر .2020
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :مسجد الشرفاء »    .
نوعـه  :بناية عبارة عن مسجد.
موقعه  :دوار الشرفاء جماعة سيدي دحمان قيادة افريجة اقليم
تارودانت.
مساحته  01 :ار  98س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرامي حسن؛
شرقا  :االحباس؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 اشهاد عدد  2438مؤرخ في  29سبتمبر .2020 احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.تاريخ التحديد  02 :ديسمبر  2020على الساعة  30 : 10صباحا.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى « ملك امعيش وتاع الكحل»
مطلب رقم  39 - 12202والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية رقم  455 :املؤرخة  19سبتمبر .2007

ان مسطرة حتفيظ امللك املسمى” ملك امعيش وتاع الكحل “ موضوع
مطلب التحفيظ عدد  39 - 12202الكائن بدوار الكبير أوالد علي
بلدية الكردان إقليم تارودانت ،ستتابع من االن فصاعدا في اسم نفس
طالب التحفيظ وملساحة حقيقية قدرها  01هـ  10آر  70سنتيار بدال
من املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ.
وذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سالفا تدعيما ملطلب
التحفيظ املذكور وكذا حسب :
 نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  24يوليو .2000 نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  08يناير .2010 نسخة طبق األصل لعقد تسليم عدلي مؤرخ في  22يوليو .1995 نسخة طبق األصل لعقد تسليم عدلي مؤرخ في  07ابريل .1995 شهادة إدارية مؤرخة في  26فبراير .2007احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت
عبد اهلل ارمو
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محافظة صفرو
مطلب رقم 41 - 30208
تاريخ االيداع  28 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :السيدة أمينة بنت عبد اهلل العلمي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :بوجابر.
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك " :بالد بوجابر."3
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو أقورار،احملل
املدعو " :دوار بوجابر".
مساحته  19 :آ  08س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد دادا؛
شرقا  :عمر العلمي بن حلسن؛
جنوبا  :ورثة عبد اهلل العلمي؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1عقد ملكية عدلي مؤرخ في  17سبتمبر 2020؛
 - 2عقد إراثة عدلي مؤرخ في  24أبريل 2014؛
 - 3رسم مخارجة عدلي مؤرخ في  06ماي 2014؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30نوفمبر 2020
على الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 30209
تاريخ االيداع  28 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :السيدة أمينة بنت عبد اهلل العلمي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :القاليع.
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك " :بالد القاليع يوسف الديب".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو أقورار،احملل
املدعو " :القاليع".
مساحته  05 :آ  59س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة فاطمة احلر؛
شرقا  :زهرة العلمي ؛
جنوبا  :ورثة موالي امحمد العلمي،محمد الشادلي؛
غربا  :محمد الكطابي؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1عقد ملكية عدلي مؤرخ في  17سبتمبر 2020؛
 - 2عقد إراثة عدلي مؤرخ في  24أبريل 2014؛
 - 3رسم مخارجة عدلي مؤرخ في  06ماي 2014؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30نوفمبر 2020
على الساعة  11صباحا.
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مطلب رقم 41 - 30210
تاريخ االيداع  28 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :السيدة أمينة بنت عبد اهلل العلمي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :بالد املرج.
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك " :بالد املرج".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو أقورار،احملل
املدعو " :بومرعاز املرج".
مساحته  49 :آ  10س تقريبا.
حدوده :
شماال  :يامنة جبريل؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :فراجي عبد اهلل؛
غربا  :ورثة بريان؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1عقد ملكية عدلي مؤرخ في  17سبتمبر 2020؛
 - 2عقد إراثة عدلي مؤرخ في  24أبريل 2014؛
 - 3رسم مخارجة عدلي مؤرخ في  06ماي 2014؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30نوفمبر 2020
على الساعة  13زواال.
مطلب رقم 41 - 30211
تاريخ االيداع  28 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :السيدة أمينة بنت عبد اهلل العلمي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :بالد ظهر العبيد.
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك " :ظهر العبيد".
نوعـه  :أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو أقورار،احملل
املدعو " :بالد ظهر العبيد".
مساحته  60 :آ  85س تقريبا.
حدوده :
شماال  :العلمي زهرة والعلمي زكية؛
شرقا  :حلسن بوعلي؛
جنوبا  :ورثة عبد اهلل العلمي؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1عقد ملكية عدلي مؤرخ في  17سبتمبر 2020؛
 - 2عقد إراثة عدلي مؤرخ في  24أبريل 2014؛
 - 3رسم مخارجة عدلي مؤرخ في  06ماي 2014؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30نوفمبر 2020
على الساعة  14و30د زواال.
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مطلب رقم 41 - 30212
تاريخ االيداع  30 :سبتمبر .2020
طالبا التحفيظ السيدان :
 - 1عبد الفتاح بن محمد مشهير؛
 - 2لبنى بنت عبد الرحمن غزاز،بصفتهما شريكني على الشياع
وسوية بينهما.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :فدان مصرة.
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك " :زينة اخلير".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة سيدي يوسف بن
أحمد،مزارع موجو،احملل املدعو  :مصرة".
مساحته  05 :هـ  03آ  98س تقريبا.
حدوده :
شماال  :املصطفى امرهان؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :عبد الفتاح مشهير؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 698ف؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  15أكتوبر 1977؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  06ماي 1993؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  25يونيو 2005؛
 - 4رسم ملكية عدلي مؤرخ في  28يوليو 2005؛
 - 5رسم شراء عدلي مؤرخ في  28يوليو 2005؛
 - 6رسم إراثة عدلي مؤرخ في  26يناير 2006؛
 - 7رسم ملكية عدلي مؤرخ في  26يناير 2006؛
 - 8رسم ملكية عدلي مؤرخ في  10فبراير 2006؛
 - 9رسم شراء عدلي مؤرخ في  10فبراير 2006؛
 - 10رسم شراء عدلي مؤرخ في  13فبراير 2019؛
 - 11رسم شراء عدلي مؤرخ في  07سبتمبر 2020؛
 - 12نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي بتاريخ  18سبتمبر 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30نوفمبر 2020
على الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 30213
تاريخ االيداع  30 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد حسام الدين بن أحمد سخير.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :بونونة.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :سخير بونونة".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو اقورار،احملل
املدعو " :بونونة".
مساحته  81 :آ  71س تقريبا.
حدوده :
شماال  :نورالدين تيزغيتي؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 41 - 19633؛
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جنوبا  :الرسم العقاري عدد 41 - 19633؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  11يوليو 1972؛
 - 2موجب حجة عدلي مؤرخ في  26فبراير 2019؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  27فبراير2019؛
 - 4شهادة مطابقة مطابقة اإلسم بتاريخ  22يوليو 2020؛
 - 5نسخة كاملة من رسم الوالدة بتاريخ  22يوليو 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  30نوفمبر 2020
على الساعة  11صباحا.
مطلب رقم 41 - 30214
تاريخ االيداع  30 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد محمد بن عبد اهلل بوسعيد.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :بالد بالقاضي.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تايلمامت".
نوعـه  :أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛
موقعه  :إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة وجماعة االدرج،دوارامشقرة،احملل
املدعو " :بالد بالقاضي".
مساحته  94 :آ  54س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد كعواش؛
شرقا  :محمد سخسوخ بن حدو و أبناء أخيه ميلود؛
جنوبا  :بنعيسى الطيب؛
غربا  :ورثة عبد اهلل سخسوخ بن العربي؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في  26يناير 2009؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  09صباحا.
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غربا  :حدو بن عمالة سخسوخ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في  26يناير 2009؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  11صباحا.
مطلب رقم 41 - 30216
تاريخ االيداع  30 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد محمد بن عبد اهلل بوسعيد.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :بالد إزيرارن.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :إزيرارن ."2
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة وجماعة االدرج،دوارامشقرة،احملل
املدعو " :بالد إزيرارن"
مساحته  56 :آ  60س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة حلسن سخسوخ بن امحمد؛
شرقا  :ورثة العربي بن امحمد سخسوخ؛
جنوبا  :ورثة أحمد بن علي سخسوخ؛
غربا  :ورثة عبد اهلل سخسوخ بن العربي؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في  26يناير 2009؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
على الساعة  13زواال.

مطلب رقم 41 - 30217
تاريخ االيداع  30 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد محمد بن عبد اهلل بوسعيد.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :بالد إزيرارن.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :إزيرارن ."1
نوعـه  :أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛
موقعه  :إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة وجماعة االدرج،دوارامشقرة،احملل
مطلب رقم 41 - 30215
املدعو " :بالد إزيرارن"
تاريخ االيداع  30 :سبتمبر .2020
مساحته  32 :آ  45س تقريبا.
طالب التحفيظ  :السيد محمد بن عبد اهلل بوسعيد.
حدوده :
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :أبوري.
شماال  :ورثة حلسن سخسوخ بن امحمد؛
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك ذكرى ولبابة".
شرقا  :ورثة عبد اهلل بن العربي سخسوخ؛
نوعـه  :أرض فالحية مغروسة باشجارمثمرة بها دار للسكنى من
جنوبا  :ورثة حلسن بن عمالة سخسوخ؛
سفلي وطابق علوي ومنفعة؛
غربا  :ورثة حلسن بن امحمد سخسوخ؛
موقعه  :إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة وجماعة االدرج ،دوار امشقرة
احلقوق العينية  :الشيء.
،احملل املدعو " :بالد أبوري".
اصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في  26يناير 2009؛
مساحته  09 :آ  13س تقريبا.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت ديسمبر 2020
حدوده :
على الساعة  14و  30د زواال.
شماال  :ورثة حلسن بن امحمد سخسوخ؛
احملافظ على األمالك العقارية بصفرو
شرقا  :الطريق؛
محمد الوزاني الطيبي
			
جنوبا  :ممر الراجلني؛
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محافظة ميدلت
مطلب رقم 42 - 35781
تاريخ اإليداع  22 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :قناة املاء لتزويد منطقة زايدة ميدلت
بومية باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد احلسن الثاني القطعة 6
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :قناة املاء لتزويد منطقة
زايدة ميدلت بومية باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد احلسن
الثاني القطعة .6
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه:اقليمميدلتودائرةوقيادةوجماعةبومية،احمللاملدعو:ايتحلسن.
مساحته 01 :هـ 14آ15س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :وباسو عزيز ومن معه؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  42 - 8258ومطلب التحفيظ رقم k/12220؛
جنوبا  :وباسو عزيز ومن معه ومطلب التحفيظ رقم  42 - 8262؛
غربا  :الطريق االقليمية رقم 7319؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
محضر االتفاق بالتراضي لنزع امللكية
صورة شمسية لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد  271ص  489سجل
التركات رقم  28بتاريخ  26أكتوبر 2014
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 14 :بعد الزوال.
مطلب رقم 42 - 35782
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :سيدي محمد رحموني بن موالي امحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :رحموني
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :رحموني.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر ،احملل املدعو الربع اقدمي.
مساحته 06 :آ96س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :معطاوي علي؛
شرقا  :الزنقة؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :محمد احمو؛
احلقوق العينية  :ال شيء

أصل امللك :
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  609كناش االمالك  9بتاريخ  30ماي 1977
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 35783
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :عبد اهلل حبالي بن احمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اكنان
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اكنان.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر ،احملل املدعو مزرعة
ايت باسو.
مساحته 19 :آ68س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :عصبان عبد اجلليل؛
شرقا  :احلاج عبد اهلل؛
جنوبا  :السغروشي احمد ؛
غربا  :الساقية؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم قسمة بنظير عدلي ضمن حتت عدد  108ص  181كناش رقم 71
بتاريخ  26يناير 2016
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد  246ص  274كناش
االمالك  64بتاريخ  23يناير 2012
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد  570ص  433كناش
االمالك  53بتاريخ  02مارس 2005
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 35784
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :سيدي محمد رحموني بن موالي امحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :رحموني 3
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :رحموني .3
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر ،احملل املدعو الربع اقدمي.
مساحته 03 :آ75س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :العيساوي حلسن؛
شرقا  :زمران موالي حلسن؛
جنوبا  :الزنقة ؛
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غربا  :موالي الراضي؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم شراءعدليضمنبعدد 114كناش االمالك 13بتاريخ 30نوفمبر1981
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  256كناش االمالك  4ص  349بتاريخ 03
نوفمبر 1965
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " مسجد ايت
مولي" مطلب رقم  42 - 35196الذي أدرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  1066املؤرخة في  05يونيو 2019
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  23سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " مسجد ايت مولي" املطلب رقم - 35196
 ،42الكائن بإقليم ودائرة ميدلت ،قيادة وجماعة زايدة احملل املدعو ايت
مولي ،تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ ،مبساحة
 04آر و 78س التي أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة 04
آر تقريبا املصرح بها وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا
للمطلب املذكور.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " املنزل رقم "3
مطلب رقم  42 - 35330الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1082املؤرخة في  25سبتمبر 2019
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  23سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " املنزل رقم  "3ذي املطلب رقم ،42 - 35330
الكائن بإقليم ودائرة ميدلت ،قيادة وجماعة ايتزر احملل املدعو ايتزر،
تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ ،مبساحة  20س
التي أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة  15س تقريبا املصرح
بها وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " منزل رقم "4
مطلب رقم  42 - 35331الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1082املؤرخة في  25سبتمبر 2019
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  23سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " منزل رقم  "4ذي املطلب رقم ،42 - 35331
الكائن بإقليم ودائرة ميدلت ،قيادة وجماعة ايتزر احملل املدعو ايتزر،
تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ ،مبساحة  45س
التي أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة  33س تقريبا املصرح
بها وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " منزل رقم "4
مطلب رقم  42 - 35337الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1082املؤرخة في  25سبتمبر 2019
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  23سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " املنزل عدد  "7ذي املطلب رقم ،42 - 35337
الكائن بإقليم ودائرة ميدلت ،قيادة وجماعة ايتزر احملل املدعو ايتزر،
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تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ ،مبساحة  23س
التي أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة  16س تقريبا املصرح
بها وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " دكان عدد "1031
مطلب رقم  42 - 35339الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1083املؤرخة في  02أكتوبر 2019
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  23سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " دكان عدد  "1031املطلب رقم ،42 - 35339
الكائن بإقليم ودائرة ميدلت ،قيادة وجماعة ايتزر احملل املدعو ايتزر،
تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ ،مبساحة  53س
التي أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة  24س تقريبا املصرح
بها وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " الدكان عدد "1032
مطلب رقم  42 - 35340الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1083املؤرخة في  02أكتوبر 2019
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  23سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " الدكان عدد "1032املطلب رقم ،42 - 35340
الكائن بإقليم ودائرة ميدلت ،قيادة وجماعة ايتزر احملل املدعو ايتزر ،تتابع
من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ ،مبساحة  62س التي
أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة  23س تقريبا املصرح بها
وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى «منزل
مسجد ايتزر" مطلب رقم  42 - 35345الذي أدرجت خالصة
مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1083
املؤرخة في  02أكتوبر 2019
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  23سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " منزل مسجد ايتزر"املطلب رقم ،42 - 35345
الكائن بإقليم ودائرة ميدلت ،قيادة وجماعة ايتزر احملل املدعو ايتزر ،تتابع
من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ ،مبساحة  38س التي
أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة  16س تقريبا املصرح بها
وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " ملكاك "2
مطلب رقم  42 - 35369الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1086املؤرخة في  23أكتوبر 2019
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  23سبتمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " ملكاك  "2ذي املطلب رقم  ،42 - 35369الكائن
بإقليم ميدلت ،قيادة دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل احملل
املدعو قصر ايت بن يحيى ،تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب
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التحفيظ ،مبساحة  02آر  95س التي أظهرها التصميم العقاري بدال
من مساحة  02آر و 60س تقريبا املصرح بها وذلك بناء على الوثائق
املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.
حلسن اليعقوب.

محافظة سيدي بنور
مطلب رقم 44 - 157778
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :البغدادي رشيدة بنت محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :كرمي".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :كرمي".
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى ذات طابق أرضي وأغراس.
موقعه  :دوار أوالد سيدي رحال جماعة وقيادة امطل إقليم ودائرة
سيدي بنور .
مساحته  06 :ار  51سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الهاشمية بنت رحال بن اجلياللي؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :طريق؛
غربا  :طريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27يونيو .2019 شهادة ادارية مؤرخة في  10أغسطس .2018 صورة شمسية لوكالة عرفية مصادق عليها في  17سبتمبر .2020 التزام عرفي مصحح اإلمضاء في  18سبتمبر .2020تاريخ التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على الساعة  09و 30د صباحا.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "بالد قدور"
مطلب رقم 44 - 24179
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  24سبتمبر  .2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى "بالد قدور" مطلب التحفيظ رقم .44 - 24179
الكائن بإقليم ودائرة سيدي بنور املنطقة العليا الشطر الثاني
منطقة الضم بلوك  4منطقة  3/2واملتكون من أرض فالحية البالغ
مساحته بعد الضم  67ار  87سنتيار تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن
فصاعدا في اسم السادة :
 وردي زهراء بنت اخلناتي بنسبة  84/112سهما. -الغوتي الوردي بن علي بنسبة  14/112سهما.

 عبدالسالم الوردي بن علي بنسبة  14/112سهما.وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا:
 حكم احملكمة االبتدائية بسيدي بنور رقم  46ملف رقم 81/2013بتاريخ  11مارس .2014
 قرار محكمة االستئناف باجلديدة رقم  77بتاريخ  26فبراير .2015 قرار محكمة النقض رقم  815/1بتاريخ  05ديسمبر .2017 رسم بينة عدلي مؤرخ في  10أبريل .2002 شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في  17سبتمبر .2020احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور .
املصطفى بومهدي.

محافظة تاوريرت
مطلب رقم 51 - 13610
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :السيد محمد بوعميش ابن البشير؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بوطويل" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للمل ك  " :بوطويل ".
نوعـه  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم تاوريرت قيادة احواز العيون جماعة عني احلجر دوار اوالد
عمرو بن موسى قبيلة حديني.
مساحته  05 :هـ  35آر  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بوعميش فاطنة؛
شرقا  :مسلك عمومي من خمسة امتار؛
جنوبا  :ورثة فكروش موسى؛
غربا  :ورثة فكروش موسى والزاوي العيد؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  17مارس  2015كناش األمالك رقم 41عدد  309صحيفة 336؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  29نوفمبر 2020
على الساعة العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت.
فوزي متون.

محافظة سوق األربعاء
مطلب رقم 52 - 7676
بتاريخ االيداع  30 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية نيابة عن اآلحباس
العامة ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بونصل
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  :بونصل
نوعه  :حرث
موقعه  :دائرة سوق أربعاء الغرب ،جماعة واد اخملازن ،احملل املدعو بونصل
مساحته 25 :آر.
شماال  :األحباس العامة
شرقا  :األحباس العامة
جنوبا  :األحباس العامة
غربا  :ورثة الرصاع أحمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشئ
اصل امللك :
نسخة من كناش إحصاء األمالك احلبسية بتاريخ 1346هـ مخاطب
عليه من طرف قاضي التوثيق.
متت برمجة عملية التحديد املؤقت بتاريخ  03ديسمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية سوق األربعاء.
املقوم محمد.

محافظة قرية بامحمد
مطلب رقم 54 - 18398
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد التهامي عبابو بن احلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بوطويل.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوطويل".
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة كالز ،احملل املدعو بوطويل.
مساحته  10 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد سواسة؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الواد.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في  09أكتوبر 2013؛
 - 2نسخة ملحق إلصالح مخارجة عدلي بتاريخ  01نوفمبر  2016؛
 - 3نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في  04يناير 2005؛
 - 4نسخة ملحق اصالحي لرسم شراء عدلي بتاريخ  21يونيو 2014؛
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 - 5نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ  21أكتوبر 1994؛
 - 6نسخة ملحق إصالحي لرسم مؤرخ في 24يونيو 2015؛
 - 7شهادة إدارية مؤرخة في  31أغسطس 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم األربعاء  09ديسمبر
 2020على الساعة العاشر صباحا.
مطلب رقم 54 - 18399
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر .2020
طالبوا التحفيظ السادة :
 - 1محمد التمصوري بن ادريس على الشياع بنسبة 14/16؛
 - 2عائشة تهبوش بنت اخلمار على الشياع بنسبة 01/16؛
 - 3كنزة الزراد بنت عبدالسالم على الشياع بنسبة .01/16
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :حيط بجيج.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حيط بجيج".
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة موالي بوشتى ،احملل
املدعو مزارع دوار املراقيم.
مساحته  01 :هـ  50آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة التمصوري ادريس؛ الطاهرة التمصوري بنت الهاشمي؛
شرقا  :بنعيسى التمصوري؛
جنوبا  :الطريق؛ورثة علي بن العربي
غربا  :بنعيسى التمصوري.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1رسم صدقة عدلي مؤرخ في  25ديسمبر 1986؛
 - 2رسم إراثة عدلي مؤرخ في  11يناير 1993؛
 - 3شهادة إدارية مؤرخة في  06يناير 2020؛
 - 4محضر تنفيد مؤرخ في  23فبراير 2001؛
 - 5حكم ابتدائي مؤرخ في  18يناير  1996ملف رقم 126/93؛
 - 6قراراستئنافي رقم  359بتاريخ  24نوفمبر . 1999
 - 7عقد وكالة مؤرخ في  28نوفمبر 2010؛
 - 8رسم إراثة عدلي بتاريخ  28نوفمبر 2010؛
 - 9شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في  23ديسمبر 2019
 - 10صورة شمسية من محضر اخلبرة مؤرخ في  29يوليو 1998
 - 11قرار استئنافي إصالحي رقم 2002/279بتاريخ  05يونيو 2002
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم اخلميس  10ديسمبر
 2020على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 54 - 18400
تاريخ اإليداع  :فاحت أكتوبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد خالد ارهوني بن سالم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املعدل اخلفيف.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك خالد".
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة تبودة ،احملل املدعو املعدل اخلفيف.
مساحته  01 :هـ  28آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :ايدم؛
شرقا  :ورثة املصمودي؛
جنوبا  :ورثة محمد مديدة؛
غربا:محمدالدماني؛ورثةالعربيبنالهاشمي؛أحمداالوي،عمرالعينوس.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  18يناير 2020؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  10يناير .2020
 - 3شهادة إدارية؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم األربعاء  09ديسمبر
 2020على الساعة الواحدة والنصف زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.
يوسف بوكنيفي.

محافظة أزيالل
مطلب رقم 55 - 33785
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :أيت أمزيل رشيد بن سعيد بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تغدة نودار نعدي"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملكية رشيد أيت أمزيل"
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي انفضواك
مساحته  1 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ماما احلنصالي
شرقا  :طريق
جنوبا  :أحمد احلنصالي
غربا  :تودة احلنصالي و زينب احلنصالي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  29مارس 2019التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  16نوفمبر  2020على الساعة 08
و 45دقيقة صباحا:

مطلب رقم 55 - 33786
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :جناتي محماد بن احماد بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أمرابض"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أمرابض"
مشتمالته  :أرض فالحية بها  16شجرة من الزيتون وبنايتني األولى من
سفلي وطابق أول ومرافق والثانية من سفلي
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو دوار أوزود
مساحته  11 :آ  41س تقريبا
حدوده :
شماال  :جناتي محماد و جناتي سعيد
شرقا  :ورثة ايت حمي مولود وورثة ايت سي حمو
جنوبا  :عبد الكرمي الدادسي
غربا  :سيحون روجي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  22ابريل 1971 عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ  6ديسمبر 2001 شهادة إدارية بتاريخ  22سبتمبر 2020التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  16نوفمبر  2020على الساعة
 11صباحا .
مطلب رقم 55 - 33787
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أبوخامن"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أبوخامن"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل دائرة واويزغت جماعة بني الويدان
مساحته  20 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :بن عبو ناصر
شرقا  :حليم صالح و احلنيوي زايد
جنوبا  :حليم صالح
غربا  :حليم صالح
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  23يوليو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20نوفمبر  2020على الساعة
 09صباحا .
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مطلب رقم 55 - 33788
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تاغدة نغبالو"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تاغدة نغبالو"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو تلزاط
مساحته  30 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :جنيم احماد اسعيد
شرقا  :تل
جنوبا  :تل
غربا  :جنيم احماد اسعيد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  23يوليو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20نوفمبر  2020على الساعة
 10صباحا.
مطلب رقم 55 - 33789
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان ايت امعال "1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان ايت امعال "1
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل دائرة وجماعة واويزغت احملل املدعو ايت امعال
مساحته  13 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  13يوليو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20نوفمبر  2020على الساعة
 11صباحا.
مطلب رقم 55 - 33790
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملري"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملري"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل دائرة وجماعة واويزغت
مساحته  3 :هـ تقريبا
حدوده :
شماال  :شعبة وورثة ارحو محمد
شرقا  :ورثة فاتيح
جنوبا  :ورثة فاتيح
غربا  :ورثة الزيتوني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  13يوليو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23نوفمبر  2020على الساعة 10
و 30دقيقة صباحا .
مطلب رقم 55 - 33791
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان ايت امعال "4
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان ايت امعال "4
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو أيت امعال
مساحته  30 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :ساقية
جنوبا  :ورثة ايت بن الصغير
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  13يوليو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23نوفمبر  2020على الساعة 09
و 30دقيقة صباحا.
مطلب رقم 55 - 33792
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :امني نيكورار"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :امني نيكورار"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل دائرة واويزغت جماعة بني الويدان
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مساحته  1 :هـ  10آ تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :ورثة باهوم احلسني
جنوبا  :ملك األوقاف
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 55 - 8598
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  23يوليو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23نوفمبر  2020على الساعة
 12و 30دقيقة زواال .
مطلب رقم 55 - 33793
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أقريان"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أقريان"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل دائرة واويزغت جماعة بني الويدان
مساحته  3 :هـ  10آ تقريبا
حدوده :
شماال  :هـموني ناصر
شرقا  :العالمي حلسن وورثة أيت عيسى و شعبة
جنوبا  :بوطالب علي
غربا  :خالص حافظ و البابوري ابراهيم و الناقلي مون
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  23يوليو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23نوفمبر  2020على الساعة 14
و 30دقيقة بعد الزوال.
مطلب رقم 55 - 33794
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تاغدة محمد أوعتو"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تاغدة محمد أوعتو"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل دائرة واويزغت جماعة بني الويدان
مساحته  90 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :أراضي اجلموع
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شرقا  :اجبلي سعيد
جنوبا  :طريق
غربا  :قريشي موحى
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  23يوليو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23نوفمبر  2020على الساعة
 13و 30دقيقة زواال.
مطلب رقم 55 - 33795
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :اغجدام احلسن بن محمد بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تغدة نتوجا نعكي"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اغجدام احلسن"
مشتمالته  :أرض فالحية على جزء منها بناية من سفلي وطابق أول
وخزان للماء وأشجار مختلفة
موقعه  :إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ايت درى
مساحته  50 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :محمد اعلي نايت درى و محمد اعاشور نايت درى
شرقا  :اغجدام محمد و سعيد اعاشور نايت درى
جنوبا  :اغجدام محمد
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك:
 صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  6ديسمبر 1974 عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ  4يناير 2011التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23نوفمبر  2020على الساعة 15
و 45دقيقة بعد الزوال .
مطلب رقم 55 - 33796
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تكيوت"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تكيوت"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو لوطى
مساحته  42 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :احماد نايت احماد
شرقا  :ابراهيم نايت احماد
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جنوبا  :طريق
غربا  :ورثة أيت ودة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  25سبتمبر 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25نوفمبر  2020على الساعة
 09صباحا .
مطلب رقم 55 - 33797
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اقني ملليح "2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" :اقني ملليح "2
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو تبركمت
مساحته  1 :هـ  20آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة أيت حسني
شرقا  :طريق
جنوبا  :احلسني ابراهيم وورثة احمد نايت حسني
غربا  :ورثة أيت حسني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  25سبتمبر 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25نوفمبر  2020على الساعة 10
و 30دقيقة صباحا.
مطلب رقم 55 - 33798
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تبركمت "2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تبركمت "2
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو تبركمت
مساحته  1 :هـ  30آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة ايت اغيل
شرقا  :ابراهيم بن سي حسني و ملك األوقاف
جنوبا  :حلسن ايت سي حسني وورثة ايت بوستة
غربا  :ورثة ايت حلسن
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  25سبتمبر 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25نوفمبر  2020على الساعة  12زواال.
مطلب رقم 55 - 33799
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تبركمت "1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تبركمت "1
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو تبركمت
مساحته  2 :هـ  90آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة ايت حلسن
شرقا  :طريق
جنوبا  :ورثة ايت حلسن
غربا  :ورثة ايت حلسن
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  25سبتمبر 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25نوفمبر  2020على الساعة
 13و 30دقيقة زواال
مطلب رقم 55 - 33800
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :لوطا نتوتات"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :لوطا نتوتات"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار املصلى
مساحته  20 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة ايت حسو
شرقا  :ورثة احسو يخلف
جنوبا  :اكها محماد
غربا  :محماد أوحماد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
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 شهادة إدارية بتاريخ 30يونيو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26نوفمبر  2020على الساعة
 10صباحا.
مطلب رقم 55 - 33801
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :لوطا نتموتات "3
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :لوطا نتموتات" 3
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار املصلى
مساحته  9 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :عقا أوناصر
شرقا  :عقا أوناصر
جنوبا  :امحند اوكها
غربا  :ايت علي اوعبيد اهلل
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  30يونيو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26نوفمبر  2020على الساعة
 11صباحا
مطلب رقم 55 - 33802
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :لوطا نتموتات "2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :لوطا نتموتات "2
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار املصلى
مساحته  7 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :محماد أوحماد
شرقا  :محماد أوحماد
جنوبا  :عقا اوناصر
غربا  :محماد أوحماد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ 30يونيو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26نوفمبر  2020على الساعة  12زواال .
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مطلب رقم 55 - 33803
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :متسكينت"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :متسكينت"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار املصلى
مساحته  56 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :باهدي احلسني و باهدي احماد
شرقا  :العمراني حسن و امقور حلسن
جنوبا  :متسكينت حسن
غربا هـبري عبد احلق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ 30يونيو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26نوفمبر  2020على الساعة  13زواال.
مطلب رقم 55 - 33804
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :قرب املسجد"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :قرب املسجد"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار ايت عيسى
مساحته  60 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :مرغيش حلسن
شرقا  :شعبة
جنوبا  :شعبة
غربا  :الذهبي احلسني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  30يونيو 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26نوفمبر  2020على الساعة
 14بعد الزوال.
مطلب رقم 55 - 33805
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تايوت الصغيرة "1
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تايوت الصغيرة "1
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو الشعبة احلمرة
مساحته  25 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة ايت املعطي
شرقا  :ورثة اغوتي حمدون و أزملاض الكبير ومن معه و زيدان عبد
الغاني ومن معه
جنوبا  :ورثة أزملاض
غربا  :أزملاض مصطفى ومن معه
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ 26فبراير 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26نوفمبر  2020على الساعة 15
و 30دقيقة بعد الزوال.
مطلب رقم 55 - 33806
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :مبروك املصطفى بن احمد بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :امي نوكوك"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :امي نوكوك"
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تبانت احملل املدعو دوار تبانت
مساحته  3 :آ  40س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ساقية
شرقا  :ساقية
جنوبا  :ساقية
غربا  :ورثة حمو الطالب
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  2يناير 2009 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  28ابريل 2015 شهادة إدارية بتاريخ 25أغسطس 2020التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27نوفمبر  2020على الساعة  12زواال.
مطلب رقم 55 - 33807
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أدار نتيني"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أدار نتيني"
مشتمالته  :أرض فالحية
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موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو تيزي
مساحته  1 :هـ  90آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ابراهيم املوحي
شرقا  :ابراهيم املوحي
جنوبا  :ابراهيم املوحي
غربا  :ابراهيم املوحي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  25سبتمبر 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة
 09صباحا .
مطلب رقم55 - 33808
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تفرط "2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تفرط "2
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو تيزي
مساحته  30 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :عبد اهلل منور وهواري محمد ومشهور محمد
شرقا  :ورثة ايت بن عدي
جنوبا  :ورثة ايت بن عدي و باحو محمد
غربا  :ورثة ايت بن عدي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  25سبتمبر 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة 10
و 30دقيقة صباحا.
مطلب رقم 55 - 33809
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :لوطى"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :لوطى"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو الرقاد بالوطى
مساحته  3 :هـ  80آ تقريبا
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حدوده :
شماال  :ورثة ايت سي احمد و العسري حسن و املتيكي موالي أحمد
وورثة املتيكي موالي علي
شرقا  :حلسن تغرارت وورثة ايت جكير
جنوبا  :ابراهيم بلقايد
غربا  :نافع عبد السالم و نافع حلسن
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  25سبتمبر 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة 11
و 30دقيقة صباحا.
مطلب رقم 55 - 33810
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تفرط"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تفرط"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو تيزي
مساحته  90 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :شعبة وورثة احضران
شرقا  :طريق
جنوبا  :ورثة ايت بن عدي وورثة أشعو
غربا  :شعبة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  25سبتمبر 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة
 12و 30دقيقة زواال .
مطلب رقم 55 - 33811
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بوربيع"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوربيع"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو الرقاد بالوطى
مساحته  2 :هـ  20آ تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
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شرقا  :محماد مزدن
جنوبا  :اعبار ابراهيم
غربا  :ورثة شعو احماد ورثة أمسوني حسن ومحماد مزدن
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ  25سبتمبر 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة 13
و 30دقيقة بعد الزوال.
مطلب رقم 55 - 33812
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تغروط اشمراحن"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تغروط اشمراحن"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو تيزي
مساحته  2 :هـ  90آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة مانور و شعبة
شرقا  :ورثة مانور
جنوبا  :ورثة ايت سالم
غربا  :ورثة ايت حمو و مشهور محمد وورثة احضران
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 رسم عدلي بتاريخ  25سبتمبر 2020 حيازة هادئة ومستمرةالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة
 15بعد الزوال .
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.
عبد اللطيف ميموني.

محافظة كلميم
مطلب رقم 56 - 22934
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ :
 - 1احمد اكنو بن محمد بنسبة 1/3
 - 2رشيد اكنو بن احمد بنسبة 1/3
 - 3عبداهلل الكبوس بن احلسن بنسبة 1/3
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك اهلل 1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك اهلل 1
نوعه  :أرض فالحية بورية
موقعه  :احملل املدعو:اكوك ايت علي اجلماعة القروية أباينو قيادة
القصابي إقليم كلميم.
مساحته  06 :هكتار  06آر تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :املطلب رقم  56 - 22448و ضمير محمد بعضا و الرسم
العقاري رقم  56 - 11335و ورثة محمد خريبات في البعض األخر
شرقا  :ورثة خريبات محمد
جنوبا  :محمد بهيدا ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم بيع عدلي مؤرخ في  28ماي  2013مضمن بعدد  56صحيفة
 56سجل األمالك رقم  56بتاريخ  13يونيو 2013
 - 2رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في  02أكتوبر  2019مضمن
بعدد  92سجل اخملتلفة عدد  47بتاريخ  14أكتوبر 2019
 - 3صورة طبق ألصل من عقد قسمة عدلية مؤرخة في  16ابريل
 2013مضمن بعدد  319صحيفة  293سجل األمالك عدد  55بتاريخ
 13ماي 2013
 - 4شهادة إدارية مؤرخة في  04مارس  2020حتت عدد 109/2
 - 5شهادة إدارية مؤرخة في  02أكتوبر  2019حتت عدد 10/2019
 - 6صورة طبق األصل من عقد وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء
بتاريخ  29نوفمبر 2013
 - 7إشهاد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  16سبتمبر 2020
 - 8صورة طبق االصل من رسم إستمرار عدلي مؤرخ في  17أكتوبر . 1993
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على
الساعة 00 : 11 :
مطلب رقم 56 - 22935
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :احلسني بوحليلت بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بوحليلت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بوحليلت
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :احملل املدعو دوار اكيسل اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي
إقليم كلميم
مساحته  02 :هكتار  09آر  69سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ورثة سي مبارك او احلسن
شرقا  :الطريق
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جنوبا  :بنوري علي و البائع ؛
غربا  :ملك ورثة الرشداوي ابراهيم ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد ملكية عدلية مؤرخة في  19فبراير  2014مضمن بعدد 47
صحيفة  61بتاريخ  03أبريل 2014
 - 2عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  28أكتوبر 2011
 - 3صورة طبق األصل من عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 09
يونيو 2011
 - 4شهادة إدارية مؤرخة في  24يناير  2014حتت عدد ق ش ق 08
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على
الساعة 30 : 09 :
مطلب رقم 56 - 22936
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك اخلاص للدولة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  76-0119 :املركز الصحي آسا
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  76-0119 :املركز الصحي آسا
نوعه  :أرض شيد عليها املركزي الصحي بآسا
موقعه  :احملل املدعو اجلماعة احلضرية آسا إقليم أسا الزاك
مساحته  01 :هكتار  20آر  35سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الزنقة
شرقا  :الزنقة و بناية تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
- 1نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في  16يوليو 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على
الساعة 00 : 10 :
مطلب رقم 56 - 22937
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك اخلاص للدولة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  0319 - 869 :جتزئة الدشيرة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  0319 - 869 :جتزئة الدشيرة
نوعه  :أرض شيدت عليها جتزئة الدشيرة
موقعه  :احملل املدعو جماعة و قيادة لبويرات إقليم آسا الزاك
مساحته  07 :هكتار  11آر  31سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ملك الدولة اخلاص

4560
شرقا  :ملك الدولة اخلاص
جنوبا  :ملك الدولة اخلاص ؛
غربا  :ملك الدولة اخلاص ؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في  14سبتمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :نوفمبر  2020على
الساعة 30 : 10 :
مطلب رقم 56 - 22938
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك اخلاص للدولة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  65-0119 :املدرسة املركزية فاصك
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  65-0119 :املدرسة
املركزية فاصك
نوعه  :أرض شيدت عليها املدرسة املركزية فاصك
موقعه  :احملل املدعو اجلماعة القروية فاصك إقليم كلميم
مساحته  01 :هكتار  52سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الزنقة
شرقا  :الزنقة
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
- 1نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في  08سبتمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :نوفمبر  2020على
الساعة 09:30:
مطلب رقم 56 - 22939
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :احمد بولير بن ابراهيم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك بولير
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك بولير
نوعه  :أرض عارية
موقعه  :احملل املدعو حي تيرت السفلي  ،مدينة كلميم
مساحته  01 :آر تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :الطريق
جنوبا  :احملجوب محم ؛
غربا  :احملجوب محم ؛
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احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1عقد بيع عدلي مؤرخ في  23يونيو  2020مضمن بعدد  63سجل
األمالك رقم  74بتاريخ  08يوليو 2020
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  02نوفمبر  1993مسجل بكناش
اإليداع رقم  06عدد 9623
 - 3وكالة عدلية مؤرخة في  20أكتوبر  2008مضمن بعدد 726
صحيفة  351سجل اخملتلفة رقم  28بتاريخ  28أكتوبر 2008
 - 4شهادة إدارية مؤرخة في  14سبتمبر  2020حتت رقم  56ق.ت.ت/ج.ك.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على
الساعة 30 : 15 :
احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.
محمد عرظاوي.

محافظة إفران
مطلب رقم 57 - 6791
تاريخ اإليداع  22 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :أحمد الزاوي بن اجملدوب
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الزاوي ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم ودائرة إفران ،جماعة تزكيت ،احملل املدعو ايت بن السبع
عني حلنش.
مساحته  50 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :االطريق عرضها  4أمتار
شرقا  :ستيتو محمد
جنوبا  :حسن اعمريش
غربا  :ورثة الزاوي اجملدوب والزاوي خدوج والزاوي فاطمة والزاوي اجلياللي
احلقوق العينية والتحمالت ( :الشيء)
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  349صحيفة  391صحيفة بتاريخ 13أغسطس 2020
رسم شراء واجب مشاع مضمن بعدد  330صحيفة  447بتاريخ 11أغسطس 2014
شهادة إدارية عدد  326/2020بناريخ  21سبتمبر 2020التاريخ املقرر للتحديد املؤقت  23 :نوفمبر  2020على الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 57 - 6792
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :رابحة غازي بنت وعقى
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :رابحة ".
نوعه  :أرض عارية
موقعه  :إقليم إفران ،دائرة أزرو ،جماعة متحضيت ،احملل املدعو حتيزونت
مساحته  07 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :الزنقة
جنوبا  :ورثة وبيه ميلود
غربا  :أمحمد األباوي
احلقوق العينية والتحمالت  :الشيء
أصل امللك :
رسمشراءعدليمضمنبعدد 203صحيفة162بتاريخ15سبتمبر1997شهادة إدارية عدد  12/2018بناريخ  12فبراير 2018التاريخ املقرر للتحديد املؤقت  23 :نوفمبر  2020على الساعة الثانية
والنصف بعد الزوال.
مطلب رقم 57 - 6793
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :حسن الزدكي بن محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :متريست ." 1
نوعه  :أرض فالحية سقوية
موقعه  :إقليم إفران ،جماعة متحضيت ،احملل املدعو متريست
مساحته  95 :آر  26سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الساقية
شرقا  :الساقية
جنوبا  :الساقية
غربا  :عبد اهلل
احلقوق العينية والتحمالت ( :الشيء)
أصل امللك :
نسخةرسمشراءعدليمضمنأصلهابعدد 704بتاريخ 22نوفمبر1988 نسخة رسم تسليم واجب عدلي مضمن أصلها بعدد  748بتاريخ 12ديسمبر 1988
 نسخة رسم إحصاء تركة عدلي مضمن أصلها بعدد  510بتاريخ 22نوفمبر 1988
 رسم شراء عدلي مضمن بعدد  377بتاريخ  21أغسطس 2020 شهادة إدارية عدد  22/2020بتاريخ  13يوليو 2020التاريخ املقرر للتحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 57 - 6794
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :حسن الزدكي بن محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :متريست ".
نوعه  :أرض فالحية سقوية
موقعه  :إقليم إفران ،جماعة متحضيت ،احملل املدعو متريست
مساحته  85 :آر  60سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :خلو موحى وبناصر
شرقا  :خلو موحى وبناصر
جنوبا  :الساقية
غربا  :الساقية
احلقوق العينية والتحمالت ( :الشيء)
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مضمن بعدد  600صحيفة  416بتاريخ  12يوليو 2013 رسم ثبوت متخلف به مخارجة عدلي مضمن بعدد  343صحيفة 328بتاريخ  05أغسطس 2008
 شهادة إدارية عدد  32/2018بتاريخ  10أبريل 2018التاريخ املقرر للتحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على الساعة احلادية
عشر صباحا.
مطلب رقم 57 - 6795
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :فاطمة بويفالن بنت امبارك
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عود املاء ." 1
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم إفران ،دائرة أزرو ،قيادة اركالون ،جماعة بن صميم ،احملل
املدعو ايت الطالب عقى
مساحته  29 :آر  44سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :بويفالن موالي
شرقا  :الطريق
جنوبا  :الطريق
غربا  :بويفالن العزيزة
احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد  470صحيفة  310بتاريخ 12نوفمبر 2019
 شهادة إدارية رقم  45/2020بتاريخ  21سبتمبر 2020التاريخ املقرر للتحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على الساعة الواحدة
والنصف بعد الزوال.
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مطلب رقم 57 - 6796
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :فاطمة بويفالن بنت امبارك
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عود املاء ." 2
نوعه  :أرض فالحية

 شهادة إدارية رقم  44/2020بتاريخ  21سبتمبر 2020التاريخ املقرر للتحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على الساعة الثالثة
والنصف بعد الزوال.
احملافظ على األمالك العقارية بافران.
عبد اجلبار فرطاس.

موقعه  :إقليم إفران ،دائرة أزرو ،قيادة اركالون ،جماعة بن صميم ،احملل
املدعو ايت الطالب عقى.
مساحته  15 :آر  06سنتيار تقريبا.

محافظة سال اجلديدة

حدوده :
شماال  :بويفالن لعزيزة
شرقا  :واد التوت
جنوبا  :الطريق
غربا  :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد  470صحيفة  310بتاريخ 12نوفمبر 2019
 شهادة إدارية رقم  46/2020بتاريخ  21سبتمبر 2020التاريخ املقرر للتحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على الساعة الثانية
والنصف بعد الزوال.
مطلب رقم 57 - 6797
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :فاطمة بويفالن بنت امبارك
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوحلحال ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم إفران ،دائرة أزرو ،قيادة اركالون ،جماعة بن صميم ،احملل
املدعو ايت الطالب عقى.
مساحته  42 :آر  01سنتيار تقريبا.
حدوده :

مطلب رقم 58 - 4607
تاريخ اإليداع 15 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ :
 -1الدريسات احلاج عبد العزيز بن احلاج بوعزة بنسبة2/1
 -2الدريسات شعيب ابن عبدالعزيز بنسبة 2/1
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ظهر موتن".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ظهر موتن".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :دوار اجلياهنة مشيخة أوالد عيسى جماعة السهول سال.
مساحته  2 :هـ  68آ  98س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 58 - 3719
شرقا  :ممر عمومي عرضه  10متر
جنوبا  :الرسم العقاري  15847راء
غربا  :الرسم العقاري58 - 4068
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ  3أغسطس . 2015رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 13أغسطس  2015املوافق لـ27شوال . 1436
شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ  20أكتوبر . 2015رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  21أكتوبر . 2015التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 16 :نوفمبر  2020على الساعة
 10و 30دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.
حسن الشاوي.

شماال  :الرحيوي بن يوسف
شرقا  :بويفالن العزيزة
جنوبا  :الساقية
غربا  :عبد الرحيم الرحيوي
احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد  470صحيفة  310بتاريخ 12نوفمبر 2019

محافظة طنجة بني مكادة
مطلب رقم 61 - 26576
تاريخ اإليداع  16 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :محمد امزوز؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :العوينات"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :العوينات"
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية اجلوامعة
احملل املدعو؛ عزيب البرارق؛
مساحته  03 :أر  60س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :عبد اهلل امزوز؛
شرقا  :عبد اهلل امزوز؛
جنوبا  :الطريق؛
غربـا  :عبد اهلل امزوز؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
رسم هبة عدلي مؤرخ في  23يونيو 2020؛
نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  10اغسطس 2012؛
نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  25مارس 2011؛
نسخة من رسم موجب متخلف عدلي مؤرخ في  24مارس2011؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  17نوفمبر  2020على الساعة
العاشرة صباحا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :النوينويش الشرقية "2
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية البحراويني
احملل املدعو النوينويش الشرقية؛
مساحته  05 :أر تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :محمد اخزان ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربـا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1صورة من نسخة رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في  13يناير 2019؛
 - 2صورة من اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في  13يناير 2019؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  10مارس 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  17نوفمبر  2020على الساعة
الواحدة زواال.

مطلب رقم 61 - 26577
تاريخ اإليداع  17 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :الزهراء مستيتف النوينويش الشرقية 1؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :النوينويش الشرقية "1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :النوينويش الشرقية "1
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية البحراويني
احملل املدعو النوينويش الشرقية؛
مساحته  05 :أر  00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال الطريق ؛
شرقا  :احمد اوبجا؛
جنوبا  :الطريق؛
غربـا  :مرمي النجاري؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
- 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  10مارس 2020؛
- 2رسم اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في  13يناير 2019؛
- 3نسخة من رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في  13يناير 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  17نوفمبر  2020على الساعة
الواحدة والنصف.

مطلب رقم 61 - 26579
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :محمد فاضل بن محمد قشا؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دقواق"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :قاشا"02
نوعه  :ارض فالحية بها بناء من سفلي ومستودع واسطابالت وبئر واساس؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية احد الغربية
احملل املدعو دقواق؛
مساحته  02 :هــ  83أر  12س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة عبد اهلل بنعزي ؛الطريق؛التهامي بنعزي؛
شرقا  :التهامي بنعزي ؛الطريق؛
جنوبا  :التهامي بنعزي؛
غربـا  :مسلك عمومي؛التهامي بنعزي
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  11فبراير 2020؛
صورة شمسية من ثبوت ملكية عدلي مصادق عليه مؤرخ في 01
يونيو 2016؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  19نوفمبر  2020على الساعة
الواحدة زواال.

مطلب رقم 61 - 26578
تاريخ اإليداع  17 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :سعيد التقال؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :النوينويش الشرقية "

مطلب رقم 61 - 26580
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :محمد فاضل بن محمد قاشا؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :قاشا "1
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :قاشا"1
نوعه  :ارض فالحية بها ثالث اسطبالت ؛ بناء؛ وبئر؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية احد الغربية
احملل املدعو املسد دقة ابرادة توراس؛ بالد قاسم دقة؛
مساحته  07 :هــ  33أر  77س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :طامو بنت العربي؛محمد بن عبد السالم بنعزي؛ احمد الطيب
بنعزي؛ محمد بن عبد السالم بنعزي؛ مطلب التحفيظ 06 - 17073؛
شرقا  :اخلندق؛
جنوبا  :ورثة عبد السالم بنسعيد؛ورثة الطيب عزي؛احمد بلحاج؛
غربـا  :طريق احد الغربية؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  29نوفمبر 2018؛
 - 2رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في  24ابريل 1990
 - 3صورة شمسية من رسم اراثة واحصاء عدلي مصادق عليها مؤرخ
في  11سبتمبر 1994؛
 - 4صورة شمسية من رسم عدلي لشراء حظ مصادق عليها بتاريخ
 18سبتمبر 1994؛
 - 5صورة شمسية من رسم صدقة عدلي مصادق عليها بتاريخ 13
اكتوبر 1994؛
 - 6رسم تنازل عدلي مؤرخ في  13نوفمبر 2018؛
 - 7رسم تنازل عدلي مؤرخ في  07نوفمبر 2018؛
 - 8رسم عدلي ملوجب اراثة مؤرخ في  08اكتوبر 2018؛
 - 9رسم شراء عدلي مؤرخ في  29يوليو 2019؛
 - 10صورة شمسية من عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 10يوليو2020؛
 - 11رسم شراء عدلي مؤرخ في  13مايو 2018؛
 - 12رسم شراء عدلي مؤرخ في ابريل 1985؛
 - 13رسم شراء عدلي مؤرخ في  13مارس 2018؛
 - 14صورة شمسية من رسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 03
سبتمبر 2017؛
 - 15رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في  28يناير 2018؛
 - 16صورة شمسية من رسم مخارجة عدلي مصادق عليه مؤرخ في
 01يناير 1965؛
 - 17رسم ملكية عدلي مؤرخ في مارس 1956؛
 - 18رسم شراء عدلي مؤرخ في مارس 1956؛
 - 19رسم شراء عدلي مؤرخ في  29ابريل 1983؛
 - 20رسم شراء عدلي مؤرخ في  14يناير 2019؛
 - 21صورة شمسية من رسم شراء عدلي مصادق عليه مؤرخ في 04
مارس 2012؛
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 - 22رسم تنازل عدلي مؤرخ في  13نوفمبر 2018؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  19نوفمبر  2020على الساعة
الثانية عشر زواال.
مطلب رقم 61 - 26581
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :الصادق ازام احلساني بن محمد؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :داندليس"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احلساني"
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية القصر الصغير
احملل املدعو مليش السفلي؛
مساحته  03 :أر  50س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :خدوج ؛رحمة بولعيش؛
شرقا  :طريق عمومي؛
جنوبا  :محمد اللغميش؛
غربـا  :خندق؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  10يناير 2007؛
 - 2موجب استمرار امللك وبناء عدلي مؤرخ في  26اغسطس 2020؛
 - 3شهادة ادارية مؤرخة في  10سبتمبر 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  19نوفمبر  2020على الساعة
العاشرة صباحا.
مطلب رقم 61 - 26582
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :معاذ ابضالس ابن احمد؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بير الشجرة "2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بير الشجرة "2
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية البحراويني
احملل املدعو دوار املنار؛
مساحته  08 :أر  41س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري  /10819G؛
شرقا  :ممر عمومي؛
جنوبا  :عبد العزيز التدالوي ؛
غربـا  :الرسم العقاري  G/10809؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في  05اكتوبر 2019؛
صورة شمسية من رسم ملكية عدلي مصادق عليه مؤرخ في 10
اغسطس 1999؛
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صورة من عقد بيع عرفي لقطعة ارضية فالحية مصادق عليها بتاريخ
 04اكتوبر 2019؛
صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 15
يوليو 1981؛
صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخ في  18مايو 1981؛
صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخ في  21يونيو 1981؛
صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مصادق عليه مؤرخ سنة 1945
صحيفة  284عدد 476؛
رسم شراء عدلي مؤرخ في 05اغسطس 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  19نوفمبر  2020على الساعة
الثانية بعد الزوال.
مطلب رقم 61 - 26583
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :عبد العزيز التدالوي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بئر الشجرة1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بئر الشجرة"1
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية البحراويني
احملل املدعو دوار املنار؛
مساحته  08 :أر  41س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :معاذ ابضالس ؛
شرقا  :ممر عمومي؛
جنوبا  :الرسم العقاري 61 - 55016؛
غربـا  :الرسمني العقاريني 06 - 68162؛G/10809
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في  06اكتوبر 2019؛
رسم شراء عدلي مؤرخ في  05اغسطس 2019؛
رسم اقرار بيع عدلي مؤرخ في  12سبتمبر 2019؛
صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  10اغسطس 1999
مصادق عليه؛
عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ  04اكتوبر 2019؛
صورة شمسية لرسم اراثة عدلي بتاريخ  15يوليو  1981مصادق عليه؛
صورة شمسية لرسم اراثة عدلي بتاريخ  21يونيو  1981مصادق عليه؛
رسم ملكية عدلي مؤرخ في سنة  1945؛رسم شراء عدلي مؤرخ في
سنة 1945؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  19نوفمبر  2020على الساعة
الثالثة بعد الزوال.
مطلب رقم 61 - 26584
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :عبد القادر احلمامي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :السويحل"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :السويحل"
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو السويحل؛
مساحته  02 :أر  56س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :عماد اجلميلي ؛
شرقا  :الرسم العقاري 61 - 44588؛
جنوبا  :الطريق؛
غربـا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد شراء عدلي مؤرخ في  19يناير 2020؛
 - 2عقد شراء عدلي مؤرخ في  14اغسطس2006؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  19نوفمبر  2020على الساعة
التاسعة صباحا.
مطلب رقم 61 - 26585
تاريخ اإليداع  21 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :اميمة بوتقديحت؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اميمة"
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية القصر
الصغير ،احملل املدعو دوار اكنوان؛
مساحته  05 :أر تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :لطيفة املصباحي ؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :ورثة احمد الشاعر؛
غربـا  :ورثة احمد الشاعر؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم تنازل عدلي مؤرخ في  20نوفمبر 2019
رسم شراء عدلي مؤرخ في  15يناير 2020
نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في  17مارس 2017؛
نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  14سبتمبر 2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  23نوفمبر  2020على الساعة
احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 61 - 26586
تاريخ اإليداع  22 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :يوسف السباعي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الصفيصف"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك السباعي
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نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية ملوسة،
احملل املدعو؛ الصفيصف؛
مساحته  01 :هــ  46س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلداد؛
شرقا  :اخلندق؛
جنوبا  :ورثة احلداد؛
غربـا  :الطريق العمومية؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1موجب امترار امللك عدلي مؤرخ في  18يونيو 2019؛
 - 2عقد راء عدلي مؤرخ في  16يناير 2019؛
 - 3نسخة من مخارجة عدلية مؤرخة في  02يونيو 2010؛
 - 4نسخة من رسم موجب متخلف عدلي مؤرخ في  16ابريل 2008؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  23نوفمبر  2020على الساعة
العاشرة صباحا.
مطلب رقم 61 - 26587
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :محمد نسانس ابن عثمان؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بير الطنجي"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بير الطنجي"
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو بير الطنجي؛
مساحته  65 :س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :عبد السالم ابن موسى؛
شرقا  :الطريق من  05امتار؛
جنوبا  :عبد السالم ابن موسى ؛
غربـا  :الطريق من  06امتار ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  28فبراير 2020؛
 - 2نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  26نوفمبر 2019؛
 - 3نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في  25يناير 2019؛
 - 4نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  23مارس 2007؛
 - 5نسخة رسم موجب حيازة وتصرف عدلي مؤرخ في  07مارس 2007؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  23نوفمبر  2020على الساعة
الثانية بعد الزوال.
مطلب رقم 61 - 26588
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :امحمد اخزان
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :النوينويش الشرقية"4
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :النوينويش الشرقية "04
نوعه  :ارض عارية؛
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موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية البحرويني
احملل املدعو النوينوي الشرقية ؛
مساحته  05 :أر تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :ملك البائع؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربـا  :سعيد الثقال ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  10مارس 2020؛
 - 2نسخة رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في  13يناير 2019؛
 - 3صورة شمسية من اثبات مخارجة عدلية مؤرخة في  13يناير 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  23نوفمبر  2020على الساعة
الثانية عشر زواال
مطلب رقم 61 - 26589
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :احمد ابجا؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :النوينويش الشرقية"3
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :النوينويش الشرقية "03
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية البحراويني
احملل املدعو النوينوي الشرقية ؛
مساحته  05 :أر  00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :مطلب التحفيظ 61 - 1451؛
جنوبا  :الزهراء مستيتف ؛
غربـا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  10مارس 2020؛
 - 2نسخة رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في  13يناير 2019؛
 - 3صورة شمسية من اثبات مخارجة عدلية مؤرخة في  13يناير 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  23نوفمبر  2020على الساعة
الواحدة زواال.
مطلب رقم 61 - 26590
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :محمد امجاو؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :امجاو"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :امجاو"
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة احلضرية بطنجة،
احملل املدعو سيدي ادريس؛
مساحته  01 :هــ  05أر  21س تقريبا؛
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اجملاورون :
شماال  :الساحة؛
شرقا  :محمد املتني؛
جنوبا  :الرسم العقاري  61 - 17914؛
غربـا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في  05مارس 1981؛
 - 2رسم تعيني حظ في رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في  11يونيو 1991؛
 - 3رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في  04فبراير 2015؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  24نوفمبر  2020على الساعة
التاسعة صباحا.

شماال  :محمد الشيخ؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربـا  :محمد الشيخ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  10نوفمبر 2016؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  06سبتمبر 2016؛
 - 3نسخة عقد شراء عدلي مؤرخ في  02يونيو 2016؛
 - 4نسخة من رسم حيازة عدلي مؤرخ في  15مارس 2007؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  24نوفمبر  2020على الساعة
احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 61 - 26591
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :محمد بن حمان اخللفي  -عمار بن محمد املسياح؛
على الشياع مناصفة بينهما؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :النوادر"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :النوادر "
نوعه  :ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة احلضرية بطنجة
احملل املدعو العوينة؛
مساحته  63 :س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :محمد بن ادريس؛
شرقا  :محمد بن جدي؛
جنوبا  :الطريق عمومي؛
غربـا  :محمد جوجت؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في  30ابريل 1968؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  03نوفمبر 2010؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  07يونيو 2010؛
 - 4عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ  22مايو 1986؛
 - 5رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في  03يناير 2017؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  24نوفمبر  2020على الساعة
العاشرة صباحا.

مطلب رقم 61 - 26593
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :الشركة العقارية اخلياطي ش ذ م م؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اخلياطي"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اخلياطي"
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة احلضرية بطنجة
احملل املدعو مدشر بدريوين (احرارين)؛
مساحته  01 :هــ  15أر  30س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة احمد؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :املطلب رقم  06 - 17396؛
غربـا  :الرسم العقاري 06 - 171234؛مطلب التحفيظ 06 - 27264؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1رسم اراثة بنظير عدلي مؤرخ في  17يوليو 2020؛
 - 2موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في  22اغسطس 2019؛
 - 3نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في  25نوفمبر 2018؛
 - 4رسم شراء بنظير عدلي مؤرخ في  09يوليو 2020؛
 - 5نسخة رسم موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في  22يناير 2008؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  24نوفمبر  2020على الساعة
الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 61 - 26592
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :احمد الطويل؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :عني دالية"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الودريسية "
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو عني دالية الصغيرة؛
مساحته  01 :أر  19س تقريبا؛
اجملاورون :

مطلب رقم 61 - 26594
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :طارق بن محمد املدالوي؛ سارة بنت محمد املدالوي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ايكودار"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ايكودار"
نوعه  :ارض بها بناء سفلي ؛وطابق ؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية القواس
ابرييش ،احملل املدعو اوالد مسعود؛
مساحته  13 :أر  88س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :املشكور احمد؛
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شرقا  :احمد خليفة؛
جنوبا  :االخوين محمد ؛ احمد الضعيف؛
غربـا  :احمد الضعيف ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في  01اكتوبر 2006؛
عقد شراء عدلي مؤرخ في  06اكتوبر 2015؛
صورة شمسية من عقد مقاسمة عدلي مصادق عليه بتاريخ 16
ابريل 2007؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  25نوفمبر  2020على الساعة
الثانية عشر زواال.
مطلب رقم 61 - 26595
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :رجاء بنت بنعيسى؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بني سعيد بحرايني"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :رجاء"
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية العوامة،
احملل املدعو بني سعيد بحرايني ؛
مساحته  01 :أر  20س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :سعاد عنيبة ؛
شرقا  :طريق  04امتار؛
جنوبا  :دريس بنوارة؛
غربـا  :عمر ايوب؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد شراء عدلي مؤرخ في  07مارس 2017؛
 - 2رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في  01اكتوبر 2018؛
 - 3نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  24ديسمبر 2015؛
 - 4نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في  22يناير 2015؛
 - 5نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في  16مارس 2012؛
 - 6نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في  24ديسمبر 2015؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  25نوفمبر  2020على الساعة
التاسعة صباحا.
مطلب رقم 61 - 26596
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :شركة انطيرمور بويلدينغ؛ش.م.م؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :العربي اخلربة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اسنادة "4
نوعه  :ارض فالحية عارية ؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة احلضرية بطنجة،
احملل املدعو بحرايني؛
مساحته  41 :أر  93س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛احمد بورورة؛
شرقا  :اوالد ايوب ؛
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جنوبا  :محمد بورورة؛
غربـا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
عقد شراء عدلي مؤرخ في  21يوليو 2020؛
 - 2صورة شمسية من نسخة رسم تنازل بدون عوض عدلي مصادق
عليه بتاريخ  30يناير 2009؛
 - 3صورة شمسية من نسخة رسم موجب احصاء متروك عدلي
مصادق عليه بتاريخ  12نوفمبر 2008؛
 - 4صورة شمسية من رسم شراء عدلي مصادق عليه بتاريخ 28
يوليو 1984؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  25نوفمبر  2020على الساعة
العاشرة صباحا.
مطلب رقم 61 - 26597
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :شركة انطيرمور بيلدينغ ش.م.م؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :رحمة اخلربة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اسنادة"3
نوعه  :ارض فالحية عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة احلضرية بطنجة
احملل املدعو احراريني(بحرايني)؛
مساحته  20 :أر  96س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الزهرة بورورة طيب ؛
جنوبا  :ابتو طيب؛
غربـا  :امينة ابتو؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  21يوليو 2020؛
صورة شمسية من رسم تنازل بدون عوض عدلي مصادق عليه بتاريخ
 30يناير  2009؛
صورة شمسية من نسخة رسم موجب احصاء متروك عدلي مصادق
عليه بتاريخ  12نوفمبر2008؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  25نوفمبر  2020على الساعة
احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 61 - 26598
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020؛
طالب التحفيظ  :محمد العربي املبارك بن احمد ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :محمد العربي "1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محمد العربي "1
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية ملوسة،
احملل املدعو مدشر عني سعيد؛
مساحته  20 :أر  08س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الواد؛
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شرقا  :احمد ابجايو؛
جنوبا  :احمد ابجايو؛
غربـا  :طالب التحفيظ  -محمد العربي امبارك ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد شراء عدلي مؤرخ في  02اكتوبر 2018؛
 - 2نسخة من رسم اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في  11فبراير 2012؛
 - 3صورة شمسية من موجب اثبات مخارجة عدلي بتاريخ  11فبراير 2012؛
 - 4موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في  22اكتوبر 2018؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  30نوفمبر  2020على الساعة
احلادية عشر صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق امللك املسمى " البحر "
مطلب رقم  61 - 2587و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  466مكرر مؤرخة في  05ديسمبر 2007
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  26فبراير  .2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " البحر " مطلب التحفيظ رقم 61 - 2587
الواقع بعمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية القواس ابرييش ؛ احملل
املدعو مدشر ابريش ؛ تتابع إلى غاية يومه في اسم السادة :
ورثة احمد بن عبد السالم احلليمي وهم :
 - 1خدوج حمدان بنت عبد السالم .
 - 2الزهرة احلليمي بنت احمد؛
 - 3محمد احلليمي بن عبد السالم
 - 4عشوشة احلليمي بنت عبد السالم ؛
ثم املوصى لهم بالثلث وهم :
 - 1عبد السالم الوهابي بن عبد اهلل؛
 2اسماء الوهابي بن عبد اهلل؛
 - 3بشرى الوهابي بنت عبد اهلل ؛
 - 4هشام الوهابي بن عبد اهلل؛
 - 5وفاء الوهابي بنت عبد اهلل؛
 - 06سناء الوهابي بنت عبد اهلل؛ وذلك مبوجب العقود السابق إيداعها
تدعيما للمطلب املذكور وكذا :
 - 1نسخة رسم اراثة عدلي بتاريخ  15مايو 2011؛
 - 2نسخة رسم وصية عدلي بتاريخ  09مارس 2017؛
 - 3نسخة ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في  08يناير 2013؛
 - 4بيان فريضة عدلي بتاريخ  06ابريل 2016؛
خالصة إصالحية  -تتعلق امللك املسمى "اسكارتان كراتيا "
مطلب رقم  61 - 17317والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  964مؤرخة في  14يونيو 2017
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  11سبتمبر  . 2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " اسكارتان كراتيا " موضوع مطلب التحفيظ
رقم  61 - 17317؛الواقع بعمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية
باصيلة ؛احملل املدعو املدينة القدمية؛ تتابع إلى غاية يومه في اسم
السيد احمد الكنوني؛ و باملساحة التي ابان عنها التصميم العقاري
و هي  78س بدل املساحة املصرح بها عند ايداع املطلب؛ وذلك مبوجب
العقود السابق إيداعها تدعيما للمطلب املذكور وكذا :
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رسم استمرر امللك عدلي مؤرخ في  06يوليو 2020؛خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "الظهر "
مطلب رقم  61 - 4422و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية رقم  513مؤرخة في  29أكتوبر 2008
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  06اغسطس  .2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " الظهر " مطلب التحفيظ رقم 61 - 4422؛
الواقع بعمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية باصيلة ؛احملل املدعو
راس السقاية؛ تتابع إلى غاية يومه في اسم السيدة درة بنت احمد
الريسوني العلمي؛ وذلك مبوجب العقود السابق إيداعها تدعيما
للمطلب املذكور وكذا :
 عقد تنازل عن قطعتني ارضيتية عرفي مصادق عليه بتاريخ 02اغسطس 2010؛
 عقد وكالة عرفي مصادق عليه مؤرخ في  06اغسطس 2020؛ عقد وكالة عري مصادق عليه مؤرخ في  27فبراير2008؛احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.
عبد احلي السباعي.

محافظة النواصر
مطلب رقم 63 - 5586
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :حسن معاطا بن محمد بن لكبير
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أرض طالع"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض طالع ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة اقليم النواصر جماعة أوالد صالح دوار أوالد عامر .
مساحته  24 :ار  50سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة علي بن مقدم.
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 63 - 3133
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  32563س.
غربا  :ورثة علي بن مقدم محمد.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية ضمن بعدد  485كناش عدد  107بتاريخ  23جمادىاألولى 1438هـ موافق  21فبراير 2017
 عقد بيع عدلي ضمن بعدد  277كناش عدد  127بتاريخ  05صفر 1442هـ موافق  23سبتمبر 2020
شهادة ادارية عدد  189/2016مؤرخة في  03يونيو 2016التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على
الساعة .13:30
احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر.
مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلي احلسني  -الدارالبيضاء
مطلب رقم 64 - 133
تاريخ اإليداع  10 :يوليو .2020
طالبو التحفيظ :
 )1تورية دكير بنسبة 672 - 47
 )2بوشعيب دكير بنسبة 672 - 94
 )3التومي دكير بنسبة 672 - 94
 )4سعيدة دكير بنسبة 672 - 47
 )5عائشة دكير بنسبة 672 - 47
 )6نادية دكير بنسبة 672 - 47
 )7جناة دكير بنسبة 672 - 47
 )8بشرى دكير بنسبة 672 - 47
 )9أمينة دكير بنسبة 672 - 47
 )10بوبكر دكير بنسبة 672 - 94
 )11سميرة دكير بنسبة 672 - 47
 )12أبواحلواجب هنية بنسبة 672 - 14
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بقعة سيدي احلدير رقم ." 328
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك دكيــر ".
نوعه  :دار للسكنى بها بناء خفيف.
موقعه  :عمالة مقاطعة احلي احلسني  ،حي سيدي اخلدير.
مساحتـه  78 :سنتيار تقريبـــا.
حدوده :
شماال  :أرض غير محفظة؛
شرقا  :أرض غير محفظة؛
جنوبا  :الزنقة رقم 9؛
غربـا  :الرسم العقاري عدد .33 - 51523
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللـك :
 )1عقد بيع عرفي مؤرخ في  15يوليو 1985؛
 )2عقد اعتراف بالبيع عرفي مؤرخ في 1992 - 09 - 02؛
 )3نسخة رسم إراثة مؤرخ في  30ربيع األول  1420موافق  14يوليو 1999؛
 )4رسم إراثة عدلي مؤرخ في  21ربيع الثاني  1423موافق .2008 - 04 - 28
تاريخ التحديد  19 :أكتوبر  2020على الساعة  9و 30دقيقة.
مطلب رقم 64 - 134
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر .2020
طالبو التحفيظ :
 )1سعيد احلطاب بنسبة 10 - 2
 )2عبداهلل احلطـاب بنسبة 10 - 2
 )3الزهرة احلطاب بنسبة 10 - 1

 )4حكيمة احلطاب بنسبة 10 - 1
 )5فاطمة احلطاب بنسبة 10 - 1
 )6خديجة احلطاب بنسبة 10 - 1
 )7محمد احلطـاب بنسبة 10 - 2
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك احلطاب ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك احلطاب ".
نوعه  :أرض بها حمام بالسفلي وسكنى بالطابق األول.
موقعه  :عمالة مقاطعة احلي احلسني  ،سيدي اخلديــر.
مساحتـه  :أرا واحد و  33سنتيار تقريبـــا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 33 - 617؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  64 - 35417والسيدة مرمي بنت بوشعيب؛
جنوبا  :الزنقــة 20؛
غربـا  :الزنقة .3
احلقوق العينية  :الشيء.
أصـل امللـك :
 )1صورة شمسية لعقد بيع عرفي مصادق عليها بتاريخ 1981 - 11 - 02
و  1981 - 12 - 08و مسلمة من طرف مصلحة التسجيل بتاريخ  27يوليو 2020؛
 )2رسم إراثة عدلي مؤرخ في  16صفر اخلير  1436موافق  09ديسمبر 2014
مرفق برسم فريضة عدلي مؤرخ في  25أغسطس 2020؛
 )3رسم إراثة عدلي مؤرخ بتاريخ  30ذو احلجة  1441موافق
 20أغسطس 2020؛
 )4رسم إراثة عدلي مؤرخ في محرم  1439موافق  13أكتوبر .2017
تاريخ التحديد  23 :نوفمبـر  2020على الساعة  9و  30دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية باحلي احلسني  -الدار البيضاء
عبد الصمد البحاري

محافظة احلوز
مطلب رقم 65 - 12907
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بويقرباس الثالثا ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بويقرباس الثالثا ".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم احملل املدعو الصور
تدرارة .
مساحته 2 :هـ  4آ  25س تقريبا.
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حدوده :

غربا  :ايت لعلو

شماال  :الرسم العقاري عدد  - 22616م

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

شرقا  :الرسم العقاري عدد  - 22592م و ممر

سند التملك  :التصرف الطويل األمد.

جنوبا  :إبراهيم قرا

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على الساعة

غربا  :الشعبة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

 11و 00دقيقة.

سند التملك  :التصرف الطويل األمد.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على الساعة
 10و 00دقيقة.

مطلب رقم 65 - 12910
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة .1 - 1

مطلب رقم 65 - 12908
تاريخ اإليداع 25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بويقرباس الصور".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بويقرباس الصور".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم احملل الصور تدرارة .
مساحته 92 :آ  53س تقريبا.
حدوده :

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دراع اخملزن".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دراع اخملزن".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم احملل املدعو ثالثاء ثدرارة .
مساحته 2 :هـ  88آ  30س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 65 - 5440
شرقا  :بن عبوش علي
جنوبا  :اومنصور و الشعبة
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  65 - 1027و بن عبوش علي

شماال  :احلاج مكينة
شرقا  :الطريق العمومية
جنوبا  :ممر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على الساعة

غربا  :ممر و احلاج احمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

 12و 00دقيقة.

سند التملك  :التصرف الطويل األمد.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على الساعة
 10و 30دقيقة.

تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :اجملاد عبد احلكيم بن عبد القادر بنسبة .1 - 1

مطلب رقم 65 - 12909
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اغير اخملزن الثالثا ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اغير اخملزن الثالثا ".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم احملل املدعو ثالثاء ثدرارة .
مساحته 2 :هـ  92آ  55س تقريبا.
حدوده :

مطلب رقم 65 - 12911

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حبل اعليوات"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :رياض الزيتون ".
مشتمالته  :دار للسكن من سفلي وطابق أول وسطح.
موقعه  :اقليم احلوز دائرة امزميز جماعة سيدي بدهاج احملل املدعو
أوالد مطاع الكعرنة.
مساحته  88 :آ  20س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ملك ايت احملجوب بعضا و الضاوية بنت محماد
شرقا  :ورثة هشومة بنت سالم حبل العريس

شماال  :ممر

جنوبا  :محمد ابهيش بعضا و محمد اتلكني بعضا و املغاري موالي سعيد

شرقا  :الشعبة

غربا  :الطريق

جنوبا  :ايت لعلو

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
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سند التملك :
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  347صحيفة  380كناش رقم 13بتاريخ  27ماي  2008توثيق امزميز.
 رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد  77بتاريخ  4ابريل  1989توثيقامزميز.
 رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد  27بتاريخ  22يناير  1991توثيق امزميز. رسم استمرار عدلي حفظ حتت عدد  23بتاريخ  22يناير  1991توثيق امزميز. رسم شراء عدلي ضمن بعدد  426صحيفة  346كناش رقم 46بتاريخ  16ديسمبر  1982توثيق امزميز.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على الساعة
 14و 30دقيقة.
مطلب رقم 65 - 12912
تاريخ اإليداع 30 :سبتمبر .2020
طالبو التحفيظ :
 يازير عبد اللطيف بن البركة بنسبة 5 - 2 يازير عبد املولى بن البركة بنسبة .5 - 2 يازير امينة بنت البركة بنسبة .5 - 1اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تزنانت ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تزنانت"
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة ايت اورير امللحقة االدارية اجلنوبية حي امقدار .
مساحته  8 :آ  75س تقريبا.
حدوده :
شماال  :حادة بوزكري و عبد اللطيف اسورن
شرقا  :مصرف و حادة بوزكري
جنوبا  :الطريق و مصرف
غربا  :عبد اللطيف اسورن و بوجمعة ايت دحان
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  374صحيفة  315كناش رقم 23بتاريخ  13مارس  2019توثيق ايت اورير.
 صورة شمسية لشهادة إدارية بتاريخ 18ديسمبر . 2018التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على الساعة
 10و 00دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

				

شرف محمد

محافظة احلاجب
مطلب رقم 67 - 6166
تاريخ االيداع  28 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السيد(ة)  :عصام بليزي بن محمد.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :عصام .2
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عصام ." 2
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة سبع عيون ،دوار ايت ايدير.
مساحته  97 :سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم .67 - 13906 :
شرقا  :الرسم العقاري رقم .67 - 11283 :
جنوبا  :ساقية.
غربا  :الرسم العقاري رقم .67 - 13906 :
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
رسم شراء عدلي في  2004 - 12 - 01 :مضمن بكناش األمالك  23عدد
 311صحيفة  215بتاريخ .2004 - 12 - 07 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على
الساعة  14زواال.
مطلب رقم 67 - 6167
تاريخ االيداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السيد(ة)  :األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :ارض مسجد ايت ايكو .1
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ارض مسجد ايت ايكو ".1
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة تامشاشاط ،دوار ايت ايكو.
مساحته  01 :هكتار  50آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم  - 18834 :ك.
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  - 19655 :ك.
جنوبا  :ملك األوقاف.
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  - 12655 :ك وشعبة.
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
شهادة إدارية رقم  5442 :مؤرخة في .2019 - 10 - 25 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :ديسمبر  2020على
الساعة  10صباحا.
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مطلب رقم 67 - 6168
تاريخ االيداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السيد(ة) :
األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :ارض مسجد ايت سعيد اوموسى .2
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ارض مسجد ايت
سعيد اوموسى ."2
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة تامشاشاط ،دوار ايت ايكو.
مساحته  05 :هكتار  10آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق وورثة نكور ملود وورثة نكور مصطفى.
شرقا  :الرسم العقاري رقم  - 8936 :ك.
جنوبا  :ورثة الغلوسي حميد.
غربا  :واد.
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
شهادة إدارية رقم  5437 :مؤرخة في .2019 - 10 - 25 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :ديسمبر  2020على
الساعة  30 : 11صباحا.
مطلب رقم 67 - 6169
تاريخ االيداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السيد(ة)  :األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :محل جتاري .4
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محل جتاري ."4
نوعـه  :محل جتاري يتكون من سفلي.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة اكوراي ،حي القصبة.
مساحته  10 :سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الشيخ العربي.
شرقا  :األحباس.
جنوبا  :زنقة.
غربا  :األحباس.
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
شهادة إدارية رقم  453 :مؤرخة في .2020 - 01 - 31 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :ديسمبر  2020على
الساعة  13زواال.
مطلب رقم 67 - 6170
تاريخ االيداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السيد(ة)  :األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :محل جتاري .5
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االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محل جتاري ."5
نوعـه  :محل جتاري يتكون من سفلي.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة اكوراي ،حي القصبة.
مساحته  10 :سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الشيخ العربي.
شرقا  :األحباس.
جنوبا  :زنقة.
غربا  :األحباس.
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
شهادة إدارية رقم  453 :مؤرخة في .2020 - 01 - 31 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :ديسمبر  2020على
الساعة  30 : 13زواال.
مطلب رقم 67 - 6171
تاريخ االيداع  30 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السيد(ة)  :األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :محل جتاري .6
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محل جتاري ."6
نوعـه  :محل جتاري يتكون من سفلي.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة اكوراي ،حي القصبة.
مساحته  12 :سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الشيخ العربي.
شرقا  :األحباس.
جنوبا  :زنقة.
غربا  :اخلراز محمد.
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
شهادة إدارية رقم  453 :مؤرخة في .2020 - 01 - 31 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :ديسمبر  2020على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 67 - 6172
تاريخ االيداع  30 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ السيد(ة)  :األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :محل جتاري .7
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محل جتاري ."7
نوعـه  :محل جتاري يتكون من سفلي.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة اكوراي ،حي القصبة.
مساحته  11 :سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :زنقة.
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شرقا  :األحباس.
جنوبا  :ورثة احلاج احماد.
غربا  :األحباس.
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
شهادة إدارية رقم  453 :مؤرخة في .2020 - 01 - 31 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :ديسمبر  2020على
الساعة  30 : 10صباحا.
مطلب رقم 67 - 6173
تاريخ االيداع  :فاحت اكتوبر .2020
طالب التحفيظ السيد(ة)  :األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :ارض مسجد افجدارن .2
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ارض مسجد افجدارن ."2
نوعـه  :ارض فالحية.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة ايت ويخلفن.
مساحته  71 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :أراضي اجلموع.
شرقا  :شعبة.
جنوبا  :شعبة.
غربا  :ورثة عوشان حماد.
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
شهادة إدارية رقم  5439 :مؤرخة في .2019 - 10 - 25 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :ديسمبر  2020على
الساعة  30 : 11صباحا.
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مطلب رقم 67 - 6175
تاريخ االيداع  :فاحت اكتوبر .2020
طالب التحفيظ السيد(ة)  :األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف
مبكناس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :مقبرة ايت سعيد اوموسى.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مقبرة ايت سعيد
اوموسى".
نوعـه  :مقبرة.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة ايت ويخلفن.
مساحته  75 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم .67 - 17501 :
شرقا  :الرسم العقاري رقم .67 - 17501 :
جنوبا  :ورثة كبوز ميمون وورثة كبوز حسن وورثة كبوز موحى.
غربا  :خليفة اوباعزيز.
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
شهادة إدارية رقم  5444 :مؤرخة في .2019 - 10 - 25 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :ديسمبر  2020على
الساعة  10صباحا.

مطلب رقم 67 - 6176
تاريخ االيداع  :فاحت اكتوبر .2020
طالب التحفيظ السيد(ة) :
األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :مقبرة ايت عبد السالم.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مقبرة ايت عبد
مطلب رقم 67 - 6174
السالم".
تاريخ االيداع  :فاحت اكتوبر .2020
نوعـه  :مقبرة.
طالب التحفيظ السيد(ة)  :األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :ارض مسجد افجدارن .3
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة ايت ويخلفن.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ارض مسجد افجدارن ."3
مساحته  14 :آر  50سنتيار تقريبا.
نوعـه  :ارض فالحية.
حدوده :
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة ايت ويخلفن.
شماال  :ورثة اوحلرير الكناوي.
مساحته  31 :آر  80سنتيار تقريبا.
شرقا  :الرسم العقاري رقم  - 29189 :ك.
حدوده :
جنوبا  :ورثة اوحلرير الكناوي.
شماال  :الرسم العقاري رقم .67 - 18875 :
غربا  :الرسم العقاري رقم  - 29189 :ك.
شرقا  :الرسم العقاري رقم .67 - 18875 :
احلقوق العينية  :الشيء.
جنوبا  :الرسم العقاري رقم .67 - 18874 :
اصل امللك :
غربا  :واد.
شهادة إدارية رقم  5445 :مؤرخة في .2019 - 10 - 25 :
احلقوق العينية  :الشيء.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :ديسمبر  2020على
اصل امللك :
الساعة  11صباحا.
شهادة إدارية رقم  5440 :مؤرخة في .2019 - 10 - 25 :
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :ديسمبر  2020على
يوسف مختري
				
الساعة  30 : 12صباحا.
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محافظة ابن جرير
مطلب رقم 72 - 30833
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :محمد القمسوس بن محمد ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دار القمسوس"
نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.
موقعه  :اقليم الرحامنة ،مدينة ابن جرير حي الشعيبات.
مساحته  60 :س تقريبا.
اجملاورون ׃
شـماال  :حسن بليل؛
شرقـا  :الزنقة؛
جـنوبا  :براكش محمد؛
غربـا  :عبد اجمليد الفخاري؛
أصل امللك ׃
رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد  608بتاريخ  27فبراير  1992توثيق
ابن جرير؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على
الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.
مطلب رقم 72 - 30834
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :بلقاسم العزيزي بن علي؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سلطانة"
نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.
موقعه  :اقليم الرحامنة ،مدينة ابن جرير احلي اجلديد.
مساحته  70 :س تقريبا.
اجملاورون ׃
شـماال  :حسن غزالي؛
شرقـا  :ورثة حجوب بن عبد اهلل؛
جـنوبا  :الزنقة؛
غربـا  :الفاطمي اجلعراوي؛
أصل امللك ׃
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  143صحيفة  126كناش األمالك رقم
 44بتاريخ  14نوفمبر  2001توثيق ابن جرير؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على
الساعة الثانية عشر والنصف زواال.
مطلب رقم 72 - 30835
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :صالح الدين زيني ادريسي بن موالي أحمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :صالح الدين"
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نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وسطح.
موقعه  :اقليم الرحامنة ،مدينة ابن جرير حي الشعيبات.
مساحته  01 :آر تقريبا.
اجملاورون ׃
شـماال  :جواد بوجرو؛
شرقـا  :الزنقة؛
جـنوبا  :سعيد طنان؛
غربـا  :عبد اجلليل احلمريطي؛
أصل امللك ׃
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  117صحيفة  105سجل األمالك رقم
 121بتاريخ  10ديسمبر  2018توثيق ابن جرير؛
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن بعدد  357صحيفة  355سجل
األمالك رقم  27بتاريخ  27مارس  1998توثيق ابن جرير؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 72 - 30836
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر .2020
طالبا التحفيظ :
امبارك بويدية بن محمد ،بنسبة 02 - 01؛
مباركة الهاللي بنت احملجوب ،بنسبة 02 - 01؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك بويدية"
نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.
موقعه  :اقليم الرحامنة ،مدينة ابن جرير حي الشعيبات.
مساحته  70 :س تقريبا.
اجملاورون ׃
شـماال  :مسعود بن ميلود؛
شرقـا  :الزنقة؛
جـنوبا  :أحمد البوعثماني؛
غربـا  :الغريب خملالفة؛
أصل امللك ׃
رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد  894بتاريخ  14ماي  1990توثيق ابن
جرير؛
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  313صحيفة  338سجل رقم  06بتاريخ
 05سبتمبر  1994توثيق ابن جرير؛
نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن أصله حتت عدد  188صحيفة
 151سجل رقم  34بتاريخ  23دجنبر  1978توثيق ابن جرير؛
شهادة توحيد االسم مؤرخة في  19غشت .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة احلادية عشر صباحا.
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مطلب رقم 72 - 30837
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر .2020

محافظة بوملان  -ميسور

طالبة التحفيظ  :نعيمة بوداد بنت احملجوب؛
مطلب رقم 74 - 12272
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوداد"
تاريخ اإليـداع  30 :سبتمبر 2020
نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.
طالب التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص ينوب عنها السيد مندوب أمالك
موقعه  :اقليم الرحامنة ،مدينة ابن جرير حي الزاوية الدرقاوية.
الدولة بفاس
مساحته  70 :س تقريبا.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سكنى القائد بسيدي بوطيب"
اجملاورون ׃
االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للملك  " :سكنى القائد
بسيدي بوطيب ".
شـماال  :مطلب التحفيظ عدد 22 - 9080؛
نوع امللك  :أرض بها سكنى.
شرقـا  :الطريق؛
مساحتـه  21 :آر تـقـريبا.
جـنوبا  :ورثة خليفة بن العربي؛
موقعـه  :إقليم بوملان  ،قيادة ميسور جماعة سيدي بوطيب احملل
غربـا  :عبد السالم بن منصور؛
املدعو سكنى القائد بسيدي بوطيب
أصل امللك ׃
حـدوده :
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  132صحيفة  126سجل األمالك 50
شماال  :طريق عمومية
شرقا  :ممر عمومي
بتاريخ  22أكتوبر  2003توثيق ابن جرير؛
جنوبا  :الدولة امللك اخلاص
وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ  15سبتمبر 2020؛
غربا  :الدولة امللك اخلاص  ،مطلب التحفيظ عدد 74 - 5546
شهادة توحيد االسم مؤرخة في .2020 - 09 - 28
احلقوق العينية  :ال شيء
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
أصل امللك :
الساعة الثانية عشر زواال.
 تصميم موقعي مستخلص من كناش محتويات أمالك الدولة بفاس العدد  - 1537حضريالتاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  30 :نوفمبر  2020على الساعة
مطلب رقم 72 - 30838
العاشرة صباحا
تاريخ اإليداع  02 :أكتوبر .2020
احملافظ على االمالك العقارية لبوملان  -ميسور
طالب التحفيظ  :عبد اجلليل البجاج بن عيسى؛
زكرياء السعيدي
			
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك عبد اجلليل"
نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.
موقعه  :اقليم الرحامنة ،مدينة ابن جرير حي األمل.
مساحته  96 :س تقريبا.
اجملاورون ׃
شـماال  :الزنقة؛
شرقـا  :ورثة العربي قويبعة؛
جـنوبا  :الهيتار محمد؛
غربـا  :بوجمعة اجلزار؛
أصل امللك ׃
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  355صحيفة  335سجل األمالك 73
بتاريخ  08يناير  2008توثيق ابن جرير؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :ديسمبر  2020على
الساعة احلادية عشر صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

				

محمد عطشة

محافظة سيدي إسماعيل  -الزمامرة
مطلب رقم 75 - 57531
تاريخ اإليداع  17 :سبتمبر 2020
طالبا التحفيظ السيد :
املصطفى عز الدين بن علي بنسبة .2 - 1
عبد الفتاح عز الدين بن علي بنسبة 2 - 1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض الرمل".
نوعه  :ارض فالحية،مكونة من تالت قطع متصلة
موقعه  :إقليم اجلديدة  ،دائرة سيدي اسماعيل جماعة القواسم دوار
احلصينات.
مساحته  01 :هكتار  78آر  37سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :مطلب عدد  75 - 3828؛
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شرقا  :ورثة فرحي؛
جنوبا  :طريق عمومية؛
غربا  :ورثة فرحي؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في .2017 - 05 - 26
 - 2رسم ملكية عدلي مؤرخ في 2017 - 05 - 18
 - 3رسم ملكية عدلي مؤرخ في 2017 - 05 - 18
 - 4رسم شراء عدلي مؤرخ في .2017 - 05 - 26
 - 5رسم شراء عدلي مؤرخ في .2013 - 10 - 06
 - 6رسم ملكية عدلي مؤرخ في 2012 - 06 - 04
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 10صباحا.
مطلب رقم 75 - 57532
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ السيد  :يوسف بن الشويف بن الضو بن العربي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض الوفاق".
نوعه  :ارض عارية.
موقعه  :إقليم سيدي بنور  ،دائرة الزمامرة جماعة الغنادرة دوار مرس
احلجر.
مساحته  03 :آر  86سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :فاطنة بنت عالل،مطلب حتفيظ عدد 08 - 58762؛
شرقا  :مطلب حتفيظ عدد 08 - 56182؛
جنوبا  :بوشعيب روان،ممر عمومي؛
غربا  :مبارك ولد احلبيشي،مطلب حتفيظ عدد 08 - 63808؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في .2017 - 07 - 28
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في 2017 - 09 - 29
 - 3رسم ملكية عدلي مؤرخ في 2014 - 11 - 25
 - 4وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ .2016 - 11 - 09
 - 5وكالةعرفية مؤرخة في .2014 - 11 - 19
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 10صباحا.
مطلب رقم 75 - 57533
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ السيد  :سعيد كميل بن احلاج بن محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بالد اجلامع".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة  ،دائرة سيدي اسماعيل جماعة خميس متوح
دوار الشراتلة.
مساحته  10 :آر  13سنتيارا تقريبا.
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اجملاورون :
شماال  :ورتة الزيتوني منتوف ؛
شرقا  :طريق عمومية معبدة صوب خميس متوح؛
جنوبا  :سعيد كميل؛
غربا  :ورثة احلاج كميل؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1محرر تابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ .2017 - 11 - 22
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 12صباحا.
مطلب رقم 75 - 57534
تاريخ اإليداع  18 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ السيد  :هشام كناني بن بوشعيب
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بالد مبارك بن امحمد".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة  ،دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات دوار
سيدي عبد القادر فخدة عبارة احملارزة.
مساحته  73 :آر  03سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد  - 329ز ؛
شرقا  :طريق عرضها  03امتار،محمد بوعالم؛
جنوبا  :طريق عرضها  10امتار؛
غربا  :رسم عقاري عدد  - 329ز؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في .2015 - 08 - 27
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في .2019 - 08 - 03
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في .2019 - 05 - 09
 - 4رسم اراتة عدلي مؤرخ في .2016 - 11 - 22
 - 5.رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 2019 - 06 - 26
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 14صباحا.
مطلب رقم 75 - 57535
تاريخ اإليداع  21 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ السيد  :عبد الكبير الزهيري بن العربي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض فدان النصراني".
نوعه  :ارض عارية.
موقعه  :إقليم سيدي بنور  ،دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار موالي
عبدالسالم.
مساحته  01 :آر  00سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :زنقة عرضها  03امتار ؛
شرقا  :حفيظة الكروي؛
جنوبا  :رشيدة الطاقي؛
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غربا  :زهراء الطاقي؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 2011 - 09 - 02التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 09صباحا.
مطلب رقم 75 - 57536
تاريخ اإليداع  22 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ السيد  :عبد اهلل النجار بن ادريس
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان شتيكي".
نوعه  :ارض عارية بها سكن.
موقعه  :إقليم سيدي بنور  ،دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار اوالد
اهالل.
مساحته  05 :آر  00سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الغضفة بنت ميلود ؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :ورتة عرشي احلاج عبد لسالم؛
غربا  :الباشا بن حميدة؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في 1996 - 03 - 09
 - 2رسم استمرار عدلي مؤرخ في 1995 - 06 - 17
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 10صباحا.

مطلب رقم 75 - 57537
تاريخ اإليداع  23 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ السيد  :سعيد كميل بن احلاج بن محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بالد احلويطة".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة  ،دائرة سيدي اسماعيل جماعة متوح دوار الشراتلة.
مساحته  11 :آر  30سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورتة احلاج كميل ؛
شرقا  :عدال عبد اهلل؛
جنوبا  :عدال مصطفى ؛
غربا  :كميل سعيد؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 محرر تابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 2018 - 01 - 26التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 11صباحا.
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل  -الزمامرة
مبارك السوسي
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محافظة املضيق  -الفنيدق
مطلب رقم 76 - 1891
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد ياسني لشكار بن ادريس ؛
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ياسني" ؛
نوعـه  :أرض عارية .
موقعـه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو  :حي
أحريق الواد املالح .
مساحتـه  01 :آر  08س تقريبا؛
حـدوده :
شماال  :الشارع ؛
شرقا  :الشارع ؛
جنوبا  :مصطفى شقور  ،مرمي شقور  ،فاطمة شقور ؛
غربا  :مصطفى شقور  ،مرمي شقور  ،فاطمة شقور ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في  18من ربيع األول  1414املوافقلـ  06سبتمبر 1993؛
 عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  08يونيو  2007حتتعدد  5630و  5631و  5632و 5633؛
 رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في  09ذي احلجة  1438املوافق لـ 31أغسطس 2017؛
 شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية مبرتيلحتت رقم  1365مؤرخة في .2018 - 05 - 30
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على
الساعة  30 : 15زواال .
مطلب رقم 76 - 1892
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :السيد رشيد الزموري بن عبد السالم ؛
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :رشيد" ؛
نوعـه  :أرض بها بناية عبارة عن فيال من طابق حتت أرضي و طابق
أرضي و طابق أول و سطح و مرآب و مسبح و حديقة .
موقعـه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة القروية بليونش احملل املدعو  :مركز
بليونش اجلاون .
مساحتـه  03 :آر  20س تقريبا؛
حـدوده :
شماال  :محمد بسطرة ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  76 - 21542؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  76 - 21542؛
غربا  :ممر عرضه  3.5أمتار ؛
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احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة رسم واحد عدلي مؤرخ في  04صفر  1402املوافق لفاحت ديسمبر 1981؛ نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في  09رمضان  1416املوافق لـ  30يناير 1996؛رسم شراء عدلي مؤرخ في  16من ربيع األول  1437املوافق لـ  28ديسمبر 2015؛
وكالة تفويضية عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ  05يناير  2016حتت
عدد  309؛
شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة القروية بليونش
حتت رقم  2020 - 05ج ب مؤرخة في .2020 - 09 - 17
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على
الساعة  09 : 30صباحا .
احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باملضيق  -الفنيدق
شكري بنداود

محافظة وجدة  -أجناد
مطلب رقم 77 - 5098
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :حراشي ياسني بن احلاج
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  « :زريعت الكتان ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :زريعت الكتان »؛
نوعه  :أرض فالحية بورية
موقعه  :عمالة وجدة أجناد ،جماعة إسلي ،دوار أوالد الطاهر
مساحته  01 :هــ  14ار  80س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بلحسن بنيونس؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 02 - 22495؛
جنوبا  :بلحسن التاج ومطلب التحفيظ عدد  02 - 23658؛
غربا  :طريق عمومية عرضها  10أمتار ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1ثبوت ملكية عدد  355كناش  123صحيفة  496مؤرخ في
10ديسمبر  2015؛
 - 2عقد بيع عدد  230كناش  174صحيفة  249مؤرخ في 2020 - 08 - 13
 - 3شهادة ادارية عدد  101مؤرخة في  10دجنبر 2015
 - 4وكالة عدلية عدد  35كناش  205صحيفة  29مؤرخة في
2020 - 08 - 17
تاريخ إجراء عملية التحديد  24 :نوفمبر  2020على الساعة الثانية عشر صباحا.
مطلب رقم 77 - 5099
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :محمد مغداوي بن امليلود
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :محمد مغداوي».
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :محمد مغداوي »؛
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي
موقعه  :عمالة وجدة أجناد ،حي بنمراح زنقة محمد بن ابراهيم رقم  2وجدة .
مساحته  01 :آر  56س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مغداوي امليلود ؛
شرقا  :محمد وهدان ؛
جنوبا  :مغداوي ميمون ؛
غربا  :طريق عمومي عرضها عشرة أمتار ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم موجب ملكية عدد  110كناش  172صحيفة  142مؤرخ في
11مارس  2020؛
 - 2صدقة عدلية عدد  129كناش  174صحيفة  143مؤرخة في
2020 - 08 - 27
 - 3وكالة عدلية عدد  400كناش  26صحيفة  400مؤرخة في
2020 - 06 - 24
 - 4رسم إراثة عدلية عدد  299كناش  78صحيفة  430مؤرخة في
2012 - 03 - 17
– 5شهادة إدارية مؤرخة في  20فبراير 2020
تاريخ إجراء عملية التحديد  27 :نوفمبر  2020على الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 77 - 5100
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر 2020
طالبو التحفيظ :
 - 1احلسن شيح بن رمضان بنسبة 12 - 2
 - 2فاطنة شيح بنت رمضان بنسبة 12 - 1
 - 3يحي شيح بن رمضان بنسبة 12 - 2
 - 4خدومة شيح بنت رمضان بنسبة 12 - 1
 - 5العيد شيح بن رمضان بنسبة 12 - 2
 - 6نعيمة شيح بنت رمضان بنسبة 12 - 1
 - 7محمد شيح بن رمضان بنسبة 12 - 2
 - 8فتيحة شيح بنت رمضان بنسبة 12 - 1
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :ارميلة».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ارميلة»؛
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة وجدة أجناد ،جماعة أهل انكاد دوار ارميلة .
مساحته 02 :هــ  50آر  16س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة العربي ارميلي ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  77 - 1627؛
جنوبا  :طريق عمومية غير معبدة ؛
غربا  :مطلبي التحفيظ أعداد  77 - 1631و  1686؛
احلقوق العينية  :الشئ.
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أصل امللك :
 - 1رسم ثبوت ملكية عدد  66كناش  174صحيفة  71مؤرخ في
 04اغسطس  2020؛
 - 2رسم إراثة عدد  276كناش  108صحيفة  397مؤرخة في 2016 - 04 - 21
 - 3رسم إراثة عدد  1322كناش  1مؤرخة في  1993 - 05 - 20تاريخ
إجراء عملية التحديد  30 :نوفمبر  2020على الساعة التاسعة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة  -أجناد
كمال عونة
		

محافظة جرسيف

مطلب رقم 79 - 4744
تاريخ اإليداع  :فاحت أكتوبر .2020
طالب التحفيظ  :اجلياللي لكحل بن محمد.
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :ملك اجلياللي"
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للملك  " :ملك اجلياللي "
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
موقعه  :موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية هوارة أوالد
رحو ،احملل املدعو  " :سيدي بنجعفر ".
مساحته  08 :آ  35س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بن الزاير عبد القادر؛
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :محمد لكحل؛
غربا  :عبد اهلل لكحل.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  09شوال  1435موافق  06أغسطس 2014؛
 - 2وكالة عرفية مؤرخة في  15أغسطس .2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة  10صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف
ادريس املصلح
			

محافظة اشتوكة  -آيت باها
مطلب رقم 80 - 5653
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
طالبا التحفيظ :
 محمد ايت العسري بن احمد بنسبة  1من أصل  2أسهم. -احلسني ايت العسري بن احمد بنسبة  1من أصل  2أسهم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :تبحيرين "
نوعه  :أرض فالحية ،
موقعه  :دوار ايت احلسن اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها
مساحته  67 :ار  55سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة ايت بهضار ؛
شرقا  :ايت حلاج الرامي ؛
جنوبا  :ورثة رقية بهضار ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد بيع عرفي مؤرخ في .2008 - 05 - 26 عقد بيع عرفي مؤرخ في .2007 - 04 - 23 صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في .2000 - 11 - 20 رسم هبة عرفي مؤرخ في .2008 - 05 - 28 صورة شمسية لعقد وكالة عرفية .2008 - 05 - 26تاريخ التحديد املؤقت  25نوفمبر  2020على الساعة 30 : 09
مطلب رقم 80 - 5654
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :فاضمة األنواري بنت احلسن.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك محمد "
نوعه  :أرض عارية ،
موقعه  :حي البريد اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها
مساحته  01 :ار  54سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  80 - 3052؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :العصار عبد اهلل ؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  80 - 2971بعضا متوكل احلسني ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد تسليم عدلي مضمن بعدد  304ص  196كناش األمالك 16بتاريخ .2010 - 06 - 02
 صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلية مؤرخة في .1984 - 08 - 07 صورة طبق االصل لنسخة رسم اراثة عدلية مؤرخة في .2001 - 03 - 26 صورة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في .1996 - 12 - 09 صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في .2009 - 05 - 18 صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في .2009 - 09 - 30 صورة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في .1996 - 12 - 07 صورة طبق االصل لوكالة عامة عدلية مؤرخة في .2001 - 03 - 25 صورة طبق االصل لنسخة رسم استمرار عدلي مضمن اصله بعدد 259ص  218بتاريخ .1977 - 10 - 19
 -صورة طبق االصل لرسم وكالة عرفية مؤرخة في .2009 - 10 - 14
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 صورة طبق األصل لشهادة املطابقة مؤرخة في .2013 - 09 - 27 صورة طبق األصل لشهادة املطابقة مؤرخة في .2013 - 09 - 27تاريخ التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة 00 : 13
مطلب رقم 80 - 5655
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :محمد حلبيب داودي بن علي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك السعادة "
نوعه  :أرض عارية ،
موقعه  :حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها
مساحته  20 :ار  00سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  60 - 1818بعضا الرسم العقاري عدد
 60 - 21680بعضا الرسم العقاري عدد  80 - 10837؛
شرقا  :الطريق بعضا الرسم العقاري عدد  80 - 10837؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق بعضا الرسم العقاري عدد  80 - 7393؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد تسليم عرفي مؤرخ في .2011 - 08 - 26 عقد وكالة عرفية .2019 - 10 - 28تاريخ التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة 00 : 14
مطلب رقم 80 - 5656
تاريخ اإليداع  28 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :امال زعزاع بنت صالح.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك زعزاع "
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي ،
موقعه  :درب حماد اوعدي اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-
أيت باها
مساحته  01 :ار  00سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :احلسني فندي بعضا محمد سمليوي ؛
شرقا  :احلافظ القاصيدي بعضا جامع القاصيدي ؛
جنوبا  :احلاج احلسن باكرمي ؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد شراء عدلي مضمن بعدد  546سجل األمالك  43بتاريخ.2016 - 11 - 10
 صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلية مضمن بعدد  173ص 130سجل التركات  19بتاريخ .2010 - 04 - 15
 عقد صدقة عدلي مضمن بعدد  10ص  08سجل األمالك  47بتاريخ.2017 - 05 - 03
 عقد شراء عدلي مضمن بعدد  296ص  293سجل األمالك  32بتاريخ.2014 - 10 - 21
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 صورة طبق االصل لعقد وكالة عرفية .2010 - 09 - 22 رسم شراء عدلي مضمن بعدد  464ص  370سجل األمالك 10بتاريخ .2005 - 08 - 10
 عقد وكالة عرفية .2018 - 12 - 28تاريخ التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة 30 : 13
مطلب رقم 80 - 5657
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :احلسن بنداحي بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :بنداحي "
نوعه  :أرض بها منزل مكون من سفلي وطابقني علويني ،
موقعه  :ميني دوار اورتي اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-
أيت باها
مساحته  01 :ار  87سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :احمد نايت مبارك ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :احلسن بنداحي ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد بيع عرفي مؤرخ في .1999 - 01 - 28 صورة طبق االصل لعقد تسليم بني الورثة عدلي مضمن بعدد 596ص  365سجل األمالك  2بتاريخ .1996 - 09 - 25
 شهادة إدارية مؤرخة في .1999 - 02 - 02تاريخ التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة 00 : 15
مطلب رقم 80 - 5658
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :فؤاد اجغالي بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك اجغالي "
نوعه  :أرض عارية ،
موقعه  :دوار ادوز اوسعود اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-
أيت باها
مساحته  65 :سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الزنقة ؛
شرقا  :ادطتفرت احلسني ؛
جنوبا  :حدية لهوير ؛
غربا  :يوسف املسيلت ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد بيع عرفي مؤرخ في .2003 - 08 - 28 شهادة إدارية مؤرخة في .2004 - 12 - 16 صورة طبق األصل لعقد تسليم بني الورثة عرفي مؤرخ في .2000 - 04 - 11تاريخ التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة 30 : 15
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مطلب رقم 80 - 5659
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر 2020
طالب التحفيظ  :مبارك أكرام بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك ادمزيان "
نوعه  :أرض فالحية بها اسطبل وثالث بنايات سفلية وبئر ،
موقعه  :دوار اغبالو اجلماعة الترابية سيدي وساي إقليم أشتوكة-
أيت باها
مساحته  02 :هكتار  33ار  30سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الزنقة ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  80 - 2542؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  80 - 9955بعضا ورثة ابراهيم ندبايه ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  80 - 1586؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مضمن بعدد  265ص  ،271سجل األمالك 41بتاريخ .2017 - 10 - 18
 وكالة خاصة عرفية مؤرخة في .2020 - 09 - 29تاريخ التحديد املؤقت  30نوفمبر  2020على الساعة 00 : 11
احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة  -ايت باها
محمد بلقايد

محافظة تيفلت
مطلب رقم 81 - 5050
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :نور الدين املنصوري بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :عني القصب".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عني القصب".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت حمو زكري.
مساحته  01 :هـ  51آر  89س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :املنصوري بوعبيد بن بوعزة؛
شرقا  :ورثة النصوري محمد؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 16 - 2235؛
غربا  :طريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  415ص  372كناش العقار رقم 57
بتاريخ  2020 - 09 - 03توثيق تيفلت.

.2شهادة إدارية عدد  2020 - 41عن جماعة ايت بلقاسم مؤرخة في
.2020 - 09 - 10
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 09د.
مطلب رقم 81 - 5052
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :حمادي درقاوي بن ادريس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدرقاوية".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدرقاوية".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت عمر.
مساحته  03 :هـ  30س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 16 - 36673؛ عبد الكرمي بن حسن؛
مطلب التحفيظ رقم 16 - 3485؛
شرقا  :عبد الرحيم درقاوي؛ الكبير درقاوي؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 16 - 3347؛
غربا  :الرسم العقاري رقم .16 - 32485
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  373ص  395كناش العقار رقم 56
بتاريخ  2020 - 08 - 19توثيق تيفلت.
.2شهادة إدارية عدد  - 2020 - 40أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة
مؤرخة في .2020 - 09 - 22
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة  30 : 10د.
مطلب رقم 81 - 5053
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :ادريس بالروكة بن اصغير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان جنان الدورة".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان جنان الدورة ."2
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار
اجغيدرات.
مساحته  64 :آر  91س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الطاهر الرحالي؛
شرقا  :ورثة محمد بالروكة؛
جنوبا  :طريق عمومية؛
غربا  :ورثة اجغيدر الصغير؛ بروكة بن الصغير.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
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أصل امللك :
.1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  212ص  263كناش العقار رقم 45
بتاريخ  2018 - 07 - 27توثيق تيفلت.
.2شهادة إدارية عدد  - 89ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي
بوخلخال مؤرخة في .2020 - 08 - 17
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة  00 : 09د.
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أصل امللك :
.1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  202ص  188كناش العقار رقم 56
بتاريخ  2020 - 07 - 07توثيق تيفلت.
 .2رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  139ص  169كناش العقار رقم 57
بتاريخ  2020 - 06 - 15توثيق تيفلت.
 .3شهادة إدارية عدد  - 2020 - 34أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة
مؤرخة في .2020 - 09 - 15
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة  00 : 12د.

مطلب رقم 81 - 5054
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :ادريس بالروكة بن اصغير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان جنان الدورة".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان جنان الدورة ."1
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار
اجغيدرات.
مساحته  25 :آر  84س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الطاهر الرحالي؛
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :الطاهر الرحالي؛
غربا  :قدور اليزيوي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  214ص  267كناش العقار رقم 45
بتاريخ  2018 - 07 - 27توثيق تيفلت.
.2شهادة إدارية عدد  - 90ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي
بوخلخال مؤرخة في .2020 - 08 - 17
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة  00 : 10د.

مطلب رقم 81 - 5056
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :عبد اهلل احلديوي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ركبة الناكة".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :ركبة الناكة".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.
مساحته  16 :آر  60س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :بنعاشير الزاوي؛
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :ورثة محمد الزاوي؛
غربا  :العربي الزاوي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  400ص  466كناش العقار رقم 49
بتاريخ  2019 - 04 - 22توثيق تيفلت.
.2شهادة إدارية عدد  - 25م ت  2020 -عن جماعة ايت بويحيى احلجامة
مؤرخة في .2020 - 09 - 22
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة  00 : 12د.

مطلب رقم 81 - 5055
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :زينة أبهاني بنت عبد اهلل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تاغريست".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :تاغريست".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.
مساحته  14 :آر  65س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 16 - 38895؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 16 - 38895؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 16 - 19804؛
غربا  :طريق عمومية من ورائها مطلب التحفيظ رقم .16 - 16367
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

مطلب رقم 81 - 5057
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر .2020
طالب التحفيظ  :محمد اجنار بن سعيد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :كرمة السباسب".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :كرمة السباسب".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت احلرابلة.
مساحته  60 :آر تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :عامر جنيب؛
شرقا  :ممر عمومي؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 81 - 3186؛
غربا  :عامر جنيب.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
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محافظة سوق السبت  -أوالد النمة

أصل امللك :
.1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  147ص  181كناش العقار رقم 57
بتاريخ  2020 - 07 - 15توثيق تيفلت.
 .2نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد  167ص
 166كناش العقار رقم  42بتاريخ  2003 - 10 - 27توثيق تيفلت.
 .3شهادة إدارية عدد  - 2020 - 35أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة
مؤرخة في .2020 - 09 - 15
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة  00 : 13د.

مطلب رقم 82 - 2116
تاريخ اإليداع  29 :سبتمبر . 2020
طالب التحفيظ  :حلبيب انهاري بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ثوريا "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ثوريا"
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل

مطلب رقم 81 - 5058
تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر .2020
طالبة التحفيظ  :خديجة اد اجدي بنت ادريس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان احلياني".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان احلياني".
نوعه  :ارض فالحية.

املدعو "حي النهضة".
مساحته  03 :آر تقريبا .
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :زعبور عبد الرحمان ؛
جنوبا  :شنني الكبير ؛
غربا  :زنقة.

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت قسو.

احلقوق العينية  :الشيء

مساحته  72 :آر  30س تقريبا.

أصل امللك :

اجملاورون :

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  09يوليو 1986؛

شماال  :مطلب التحفيظ رقم 16 - 13223؛ بنشامة مليكة؛

 -شهادة إدارية مؤرخة في  19أغسطس 2020؛

شرقا  :بنشامة فاطنة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :نوفمبر  2020على

جنوبا  :ممر عرضه  3أمتار من ورائه بنشامة احلمدوني وبنشامة اسماعيل؛

الساعة  30 : 09صباحا

غربا  :ممر عرضه  3أمتار من ورائه بنشامة مليكة وبنشامةمليكة
وواد بئر يحيى و وبنشامة فاطمة وبنشامة امباركة وبنشامة فاطنة

مطلب رقم 82 - 2117

وبنشامة صباح وبنشامة اهالل ومن معه.

تاريخ اإليداع  30 :سبتمبر . 2020

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

طالبو التحفيظ :

أصل امللك :

 - 1عبد اهلل سمير بن بوزكري بنسبة 10 - 2؛

.1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  522ص  463كناش العقار رقم 52

 - 2احمد سمير بن بوزكري بنسبة 10 - 2؛

بتاريخ  2020 - 01 - 10توثيق تيفلت.

 - 3عبد اجلليل سمير بن بوزكري بنسبة 10 - 2؛

 .2رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  165ص  215كناش العقار رقم 47

 - 4حامت سمير بن بوزكري بنسبة 10 - 2؛

بتاريخ  2018 - 08 - 30توثيق تيفلت.

 - 5نعيمة سمير بنت بوزكري بنسبة 10 - 1؛

 .3شهادة إدارية عدد  - 116ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة

 - 6ملياء سمير بنت بوزكري بنسبة .10 - 1

سيدي بوخلخال مؤرخة في .2019 - 12 - 06

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الشعبة "

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :ديسمبر  2020على

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك الوالدين"

الساعة  00 : 11د.

نوعه  :أرض عارية.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

			

محمد زافو

موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية قيادة
وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو "أوالد امراح".
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مساحته  01 :آر  73سنتيار تقريبا .
اجملاورون :
شماال  :طريق اقليمية؛
شرقا  :زنقة ؛
جنوبا  :طالبي التحفيظ ؛
غربا  :سمير عبد الرحمان.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  28أكتوبر 2013؛ صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 2019 - 04 - 19؛ صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 2019 - 11 - 26؛ رسم وكالة عدلي مؤرخ في  19أبريل 2019؛ وكالة عرفية بتاريخ  14ماي 2019؛ شهادة إدارية مؤرخة في  07يناير 2020؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
الساعة  30 : 09صباحا
مطلب رقم 82 - 2118
تاريخ اإليداع  :فاحت أكتوبر . 2020
طالب التحفيظ  :رشيد مرزوقي بن بوزكري
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عمر "
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محافظة ازمور
مطلب رقم 84 - 15
تاريخ اإليداع  24 :سبتمبر 2020
طالبة التحفيظ  :الزهرة نوح بنت محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الزحيحيف
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد عباس
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية  ،دوار الزحيحيف.
مساحته  13 :آ  25س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة التباري نوح و الوعدودي نوح.
شرقا  :رسم عقاري عدد  08 - 128264و رسم عقاري عدد .08 - 91237
جنوبا  :عبد الكرمي نوح و من معه.
غربا  :مصطفى نوح.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  12ربيع األول  1441موافق(.)2019 - 11 - 10
 - 2رسم وكالة عدلي مؤرخ في  06حجة  1440موافق(.)2019 - 08 - 08
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :نوفمبر  2020على
الساعة  11صباحا.

مطلب رقم 84 - 16
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "عمر"
تاريخ اإليداع  25 :سبتمبر 2020
نوعه  :أرض عارية.
طالبة التحفيظ  :جناة تباع بنت محمد
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية قيادة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار اجلمل
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام" .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار اجلمل
مساحته  01 :آر 31سنتيار تقريبا .
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار أوالد التباري.
شماال  :زنقة؛
مساحته  25 :آ  14س تقريبا.
شرقا  :ايت بن حمو ؛
حدوده :
جنوبا  :زنقة ؛
شماال  :ورثة عداوي بوشعيب.
شرقا  :ورثة عداوي بوشعيب.
غربا  :زنقة.
جنوبا  :ورثة اكريش محمد.
احلقوق العينية  :الشيء
غربا  :الطريق املارة إلى أزمور.
أصل امللك :
احلقوق العينية  :الشيء.
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27يوليو 2020؛أصل امللك :
 شهادة إدارية مؤرخة في  29يونيو 2020؛ - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  10محرم  1435موافق(.)2013 - 11 - 14
 شهادة إدارية مؤرخة في  21سبتمبر 2020؛ - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  08صفر  1435موافق(.)2013 - 12 - 12
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت ديسمبر  2020على
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :نوفمبر  2020على
الساعة  00 : 11صباحا
الساعة  09صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت  -اوالد النمة
احملافظ على األمالك العقارية بأزمور
املعطي زديد
				
كرمي ناجيم
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األمالك العقارية

ب) إعالنات بانتهاء التحديد ()1
وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
محافظة وجدة
مطلب رقم 02 - 26651
اسم امللك  :مسجد اجلوهرة.
موقعه :وجدة ،املدينة القدمية ،ممر بوكايس ،درب أهل اجلامل رقم .1
مساحته 04 :آر  34سنتيار.
نوعه :أرض بها بناية من سفلي عبارة عن مسجد مع ساحة.
اجملاورون:
شماال :زنقة اهل اجلامل؛
شرقا :ممر ،الرسم العقاري O/15022؛
جنوبا  :الرسم العقاري  O/9625؛
غربا :ورثة محمد بن عيسى اجلاملي.
طالب التحفيظ :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف وجدة.
مطلب رقم 02 - 26674
اسم امللك  :دار .405
موقعه :وجدة ،املدينة القدمية ،زنقة أهل اجلامل.
مساحته 01 :آر  16سنتيار.
نوعه :أرض بها بناية من سفلي وغرفة بالسطح.
اجملاورون:
شماال :مطلب التحفيظ رقم 02 - 26672؛
شرقا :الرسم العقاري  ،O/9517رزوق مجيدة؛
جنوبا  :زنقة اهل اجلامل ؛
غربا :ممر.
طالب التحفيظ :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف وجدة.

شرقا :الشعبة؛
جنوبا  :ورثة خضرة بنت سعيد؛
غربا :الواد.
طالبة التحفيظ السيدة  :عائشة املضرار بنت عبد اهلل بن عبد
السالم.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة
عمر أزرقان
				

محافظة الرباط  -حسان
مطلب رقم 03 - 41211
اسم امللك" :رياض العلوي "
موقعه :الرباط ،اجلماعة احلضرية حلسان املدينة القدمية  ،زنقة
القادري ،البحيرة رقم .16
وقع حتديده في05/11/2018 :
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :آر  44سنتيار.
نوعه :أرض بها بناية مهدمة.
اجملاورون:
شماال :ورثة احلاج احمد و من معه  ،فاطمة املليح،
شرقا :احلاج اليونسي و من معه،
جنوبا :بوشعيب أشباري
غربا :محمد القدوري و هشام العماتي .
طالبة التحفيظ :السيدة نزهة العلوي بنت محمد .

مطلب رقم 03 - 41219
اسم امللك " :دار بلحسن"
موقعه :الرباط ،اجلماعة احلضرية حلسان ،العكاري زنقة عبد الكرمي
بريشة رقم . 01
وقع حتديده في29/07/2019 :
املساحة التي أظهرها التصميم 43 :سنتيار.
مطلب رقم 02 - 26793
نوعه :أرض بها بناية مكونة من طابق أرضي و طابق علوي .
اسم امللك  :املاحلة.
اجملاورون:
موقعه :إقليم جرادة ،جماعة لعوينات ،دوار مزغنان ملواطر.
شماال :كلثوم أوحليان
مساحته 01 :هكتار  68آر  99سنتيار.
شرقا :الزنقة
نوعه :أرض فالحية.
جنوبا :أمينة أوحليان
اجملاورون:
غربا :ورثة احلاج رحال
شماال :طريق عمومي بعرض  06أمتار؛
طالب التحفيظ :السيد حسن القاضي بن محمد
احملافظ على األمالك العقارية بالرباط  -حسان
		
( )1إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من
تـاريخ اإلشـهار.
اجلياللي احلليمي
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محافظة مكناس  -املنزه
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه املمضي أسفله
بإعالم العموم أن السيدة فطيمة تيزاوي  ،الساكنة برقم  5البطريوز
احلي الصناعي م ج مكناس  ،طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم
العقاري رقم  05 - 105257املؤسس للملك املدعو "ملك زكاغ" الكائن
مبكناس املنزه جماعة بوفكران  ،وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم
سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في
أجل  15يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية .
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس  -املنزه
بوشعيب دومار
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اجملاورون:
شماال :واد كرت.
شرقا :عبد السالم سليماني.
جنوبا :ورثة الراضي احمد شوحو.
غربا :محمد البرنوصي.
طالب التحفيظ السيد  :ميمون الوكيلي بن عبد الرزاق.
مطلب رقم 11 - 24990

اسم امللك  :البركاني
موقعه :مدينة الناظور  ،حي أوالد حلسن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 02 :آر  97س.
نوعه :أرض عارية يخترقها ممر.
اجملاورون:
شماال :زنقة.
شرقا :زنقة.
جنوبا :وكاك علي و وكاك صالح.
غربا :وكاك صالح.
طالب التحفيظ السيد :البركاني رشيد بن مرزوق.
مطلب رقم 11 - 28424

محافظة الناظور
مطلب رقم 11 - 18662

اسم امللك  :ازرياح.
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة بني بويفرور  ،احملل املدعو دوار جوهرة
السفلى.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 84 :س.
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.
اجملاورون:
شماال :بلهادي.
شرقا :بزاح محمد.
جنوبا :زنقة.
غربا :زنقة.
طالب التحفيظ السيد  :ازرباح حسن بن محمد ومن معه.
مطلب رقم 11 - 19946

اسم امللك  :الضحى.
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة الدريوش .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 05 :هـ  05ار  70س.
نوعه :أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بجزء منها ثالث بنايات عبارة
عن سفلي وبها بئر يخترقها عمود و خط كهربائي منخفض التوتر و
ممر و محاطة بسياج.

اسم امللك  :الداودية.
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة بني بويفرور.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 01 :آر  09س.
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني و بها ملحق.
اجملاورون:
شماال :زنقة .
شرقا :عمر .
جنوبا :مولود جحا.
غربا :فظمة .
طالب التحفيظ السيد  :رشيد الداودي بن عبد العزيز ومن معه.
مطلب رقم 11 - 33198

اسم امللك  :املقدم .
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة حاسي بركان.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 13 :هـ  25آر  20س.
نوعه :أرض عارية بجزء منها أراضي الزيتون و يخترقها ممر و شعبة
و عمو كهربائي وبها ثالث بنايات االولى و الثانية عبارة عن سفلي و
الثالثة عبارة عن بناية قدمية وبها بئر و محاطة في جزء منها بسياج.
اجملاورون:
شماال :ملك الغير.
شرقا :مطلب التحفيظ .11 - 11268
جنوبا :أوالد بعسلة.
غربا :الواد.
طالب التحفيظ السيد  :مصطفى املقدم بن بوعرفة.
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مطلب رقم 11 - 35346
اسم امللك  :البجكوري.
موقعه :اقليم الدريوش ،جماعة امطالسة .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 72 :آر  55س.
نوعه :أرض عارية يخترقها سياج.
اجملاورون:
شماال :الرسم العقاري عدد .11 - 63916
شرقا :الواد.
جنوبا :بوجمعة امحند.
غربا :عمار عالل و ملك الغير.
طالب التحفيظ السيد  :محمد البجكوري بن امحند ومن معه.
مطلب رقم 11 - 39991
اسم امللك  :خربوش.
موقعه :مدينة الناظور ،حي عاريض.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 01:آر  18س
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
اجملاورون:
شماال :ممر.
شرقا :مصطفى.
جنوبا :العبدالوي عثمان.
غربا :الرسم العقاري .11 - 4775
طالب التحفيظ السيد  :خربوش ابراهيم بن محمد.
مطلب رقم 11 - 40210
اسم امللك  :دماني.
موقعه :اقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو دوار تغدمية.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 03 :آر  87س
نوعه :أرض فالحية بها أشجار الزيتون .
اجملاورون:
شماال :جناري محمد.
شرقا :ورثة بولهتيت الهادي.
جنوبا :عالل بوزيان .
غربا :جناري ميمون.
طالب التحفيظ السيد  :عبد العزيز النجاري بن احمد.
مطلب رقم 11 - 41018
اسم امللك  :حاكم .2
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة ازغنغان  ،احملل املدعو امشروبن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 01:آر  10س
نوعه :أرض عارية.
اجملاورون:
شماال :نسمة حاكم.

شرقا :فاطمة بالل
جنوبا :طارق كشاب.
غربا :الطريق.
طالب التحفيظ السيد  :هشام حاكم بن محمد.
مطلب رقم 11 - 41103
اسم امللك  :الفريش .1
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة حاسي بركان  ،احملل املدعو صبرة.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 02:هـ  87آر  40س .
نوعه :أرض عارية .
اجملاورون:
شماال :ورثة الصغير حماد و مطلب التحفيظ عدد .11 - 18751
شرقا :مسلك عمومي و مطلب التحفيظ عدد .11 - 18751
جنوبا :الصغير املامون  ،ملك األوقاف  ،ورثة رحيم و مطلب التحفيظ
عدد .11 - 18751
غربا :مقطع الريح و مطلب التحفيظ عدد .11 - 18751
طالب التحفيظ السيد  :سعيد الصغير بن ميمون.
مطلب رقم 11 - 41104
اسم امللك  :الفريش .2
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة حاسي بركان  ،احملل املدعو صبرة.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 01:هـ  98آر  33س .
نوعه :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال :مطلب التحفيظ عدد .11 - 18751
شرقا :مسلك عمومي و مطلب التحفيظ عدد .11 - 18751
جنوبا :مطلب التحفيظ عدد .11 - 18751
غربا :مطلب التحفيظ عدد  11 - 16743و مطلب التحفيظ عدد
.11 - 18751
طالب التحفيظ السيد  :ميمون الصغير بن محند.
مطلب رقم 11 - 41105
اسم امللك  :صبرة.
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة حاسي بركان  ،احملل املدعو صبرة.
املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي 08 :هـ 61
آر  30س
نوعه :ارض مكونة من ثالث قطع القطعة االولى عبارة عن أرض عارية
بجزء منها أشجار الزيتون و بئر و يخترقها ممر  ،القطعة الثانية عبارة
عن أرض عارية يخترقها ممر ،القطعة الثالثة عبارة عن أرض عارية
بجزء منها بناية قدمية وتخترقها شعبة .
القطعة االولى:
مساحتها 06 :هـ  41آر  62س
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اجملاورون
شماال :الصغير املامون.
شرقا :ورثة الصغير عبد اهلل و املنصوري حسن .
جنوبا :الواد.
غربا :ورثة رحيم  ،الصغير املامون  ،مطلب التحفيظ عدد . 11 - 18751
القطعة الثانية :
مساحتها 36 :آر  38س
اجملاورون:
شماال :ورثة الصغير عبد اهلل.
شرقا :ممر.
جنوبا :املنصوري حسن .
غربا :ممر.
القطعة الثالثة :
مساحتها 01 :هـ  83آر  30س
اجملاورون:
شماال :ختيري محمد.
شرقا :الصغير عبد السالم و مطلب التحفيظ عدد .11 - 18751
جنوبا :اليوسفي سعيد.
غربا :الواد.
طالب التحفيظ السيد :ميمون الصغير بن محند.
مطلب رقم 11 - 42858
اسم امللك  :زخنيني.
موقعه :اقليم الناظور  ،جماعة البركانيني  ،احملل املدعو مسجد والوي.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 09 :آر  36س
نوعه :أرض عارية.
اجملاورون:
شماال :مغنوج ميمون عالل.
شرقا :مطلب التحفيظ عدد .11 - 42479
جنوبا :مطلب التحفيظ عدد .11 - 33247
غربا :مطلب التحفيظ عدد  11 - 42677و مسلك عمومي.
طالب التحفيظ السيد  :زخنيني احمد بن مولود.
مطلب رقم 11 - 42910
اسم امللك  :ليت.
موقعه :إقليم الناظور  ،جماعة بني انصار  ،احملل املدعو حي وهدانة.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 07 :آر  86س .
نوعه :أرض عارية يخترقها ممر.
اجملاورون:
شماال :الرسم العقاري عدد  11 - 21583و ورثة يحيى احمد.
شرقا :الرسم العقاري عدد .11 - 67660
جنوبا :يحيى يحيى.
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غربا :ورثة يحيى احمد.
طالب التحفيظ السيد  :يحيى يحيى بن عبد السالم.
مطلب رقم 11 - 42933
اسم امللك :جملهدي.
موقعه :إقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو دوار تغادمية.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 13 :ار  13س.
نوعه :أرض فالحية بها أشجار مثمرة و بجزء منها ثالث بنايات االولى و
الثانية عبارة عن سفلي و الثالثة مكونة من طابق حتت أرضي و طابق
سفلي و طابق أول وبها ساحة و بئر.
اجملاورون:
شماال :محمد جملهدي.
شرقا :مسلك عمومي.
جنوبا :ميمون جملهدي.
غربا :مطلب التحفيظ عدد . 11 - 42847
طالب التحفيظ السيد  :احمد جملهدي بن العربي.
مطلب رقم 11 - 42939
اسم امللك  :افرماس.
موقعه :اقليم الدريوش ،جماعة اتروكوت  ،احملل املدعو تعرار .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 04 :ار  67س.
نوعه :أرض فالحية يخترقها عمود و خط كهربائي منخفض التوتر.
اجملاورون:
شماال :اثري حبيبة .
شرقا :ورثة اثري ميمون و ورثة احمد لغزال.
جنوبا :مسلك عمومي.
غربا :مسلك عمومي.
طالب التحفيظ السيد  :يوسف افرماس بن محمد.
مطلب رقم 11 - 43121
اسم امللك  :زريوح.
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة العروي.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 02 :ار  29س.
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني و بها حديقة
و جب.
اجملاورون:
شماال :الشارع و مطلب التحفيظ عدد . 11 - 3941
شرقا :الرسم العقاري  11 - 58480و مطلب التحفيظ .11 - 3941
جنوبا :الرسم العقاري عدد  11 - 63884و و مطلب التحفيظ عدد
11 - 3941
غربا :البردعي مولود و مطلب التحفيظ عدد .11 - 3941
طالب التحفيظ السيد  :بلعيد زريوح بن الطاهر.
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مطلب رقم 11 - 43132
اسم امللك  :فتح.
موقعه :مدينة الناظور ،حي أوالد بوطيب  ،احملل املدعو اربوز.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 01 :ار  10س.
نوعه :أرض عارية.
اجملاورون:
شماال :أوسار عبد القادر .
شرقا :زنقة.
جنوبا :مرزوق.
غربا :مطلب التحفيظ  11 - 20118و الرسم العقاري .11 - 43979
طالب التحفيظ السيد  :فتح عاصم بن محمد.
مطلب رقم 11 - 43149
اسم امللك  :بوخيزو.
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو دوار ازيزاتا.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 02 :ار  06س.
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول وبجزء منها باحة.
اجملاورون:
شماال :مسلك عمومي.
شرقا :مسلك عمومي.
جنوبا :ورثة بوخيزو شهبون.
غربا :ورثة مختاري ميمونت.
طالب التحفيظ السيد  :احمد بوخيزو بن عبد السالم ومن معه.
مطلب رقم 11 - 43155
اسم امللك :فاطمة.
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة العروي  ،احملل املدعو شارع الورود.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 01 :آر  20س.
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
اجملاورون:
شماال :ملك الغير و مطلب التحفيظ عدد .11 - 3941
شرقا :محمد الطيبي و مطلب التحفيظ عدد .11 - 3941
جنوبا :الشارع.
غربا :املومني محمد و مطلب التحفيظ عدد .11 - 3941
طالبة التحفيظ السيدة :عائشة بنجدي بنت بزاح.
مطلب رقم 11 - 43168
اسم امللك  :بوخيزو محمد عبد السالم.
موقعه :مدينة الناظور ،حي أوالد ابراهيم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 84:س
نوعه :ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

اجملاورون:
شماال :ملك الغير.
شرقا :زنقة .
جنوبا :ملك الغير.
غربا :ملك الغير.
طالب التحفيظ السيد  :بوخيزو محمد بن عبد السالم.
مطلب رقم 11 - 43191
اسم امللك  :الهاللي.
موقعه :اقليم الدريوش ،جماعة ميضار  ،احملل املدعو كدية الديب.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 01 :آر  86س.
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول و بها ملحق و جب
و يخترقها عمود وخط كهربائي منخفض التوتر.
اجملاورون:
شماال :الباز علي.
شرقا :مسلك عمومي.
جنوبا :محمد الشايب حماد.
غربا :الباز علي.
طالب التحفيظ السيد  :احمد الهاللي بن محمد.
مطلب رقم 11 - 43213
اسم امللك  :البويفروري.
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة بني انصار  ،احملل املدعو فرخانة
تسمغني.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 05 :ار  83س.
نوعه :أرض عارية يخترقها خط كهربائي.
اجملاورون:
شماال :مصطفى بن ميمون لعربي.
شرقا :ميمون لغماري.
جنوبا :احلاجة تابويحييت.
غربا :مسلك عمومي.
طالب التحفيظ السيد  :عبد اهلل البويفروري بن محمد.
مطلب رقم 11 - 43218
اسم امللك  :ميلود.
موقعه :مدينة الناظور  ،حي لعراصي.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 88 :س.
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني وبها ملحق.
اجملاورون:
شماال :ورثة احلسني دكدك.
شرقا :زنقة.
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جنوبا :متيمونت بوتخريط.
غربا :ورثة املرابط محمد.
طالب التحفيظ السيد  :ملود الهدراوي بن مصطفى.
مطلب رقم 11 - 43220

اسم امللك  :االدريسي.
موقعه :اقليم الدريوش  ،جماعة امطالسة  ،احملل املدعو أوالد سالم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 01 :آر  56س.
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني وبها جب.
اجملاورون:
شماال :مسلك عمومي.
شرقا :حكيم خضراوي
جنوبا :ورثة عدوتي بناصر.
غربا :مطلب التحفيظ عدد .11 - 35216
طالب التحفيظ السيد  :سعيد االدريسي بن سالم.
مطلب رقم 11 - 43223

اسم امللك  :يزن.
موقعه :مدينة الناظور  ،حي أوالد بوعطية
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 04 :آر  91س.
نوعه :أرض عارية.
اجملاورون:
شماال :زنقة.
شرقا :ملك الغير.
جنوبا :زنقة .
غربا :الرسم العقاري عدد .11 - 19821
طالب التحفيظ السيد  :االدريسي مصطفى بن حلبيب.
مطلب رقم 11 - 43225

اسم امللك  :اسراء.
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة بني انصار  ،احملل املدعو فرخانة دوار
اياسينن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 17 :ار  37س.
نوعه :أرض عارية.
اجملاورون:
شماال :ورثة موح مقران.
شرقا :ورثة محمادي اموسى.
جنوبا :ورثة محمادي اموسى.
غربا :مسلك عمومي.
طالبة التحفيظ السيدة  :وفاء الدهبي بنت علي.
مطلب رقم 11 - 43228

اسم امللك  :وفاء.
موقعه :مدينة الناظور ،حي الكندي.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 01 :ار .
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نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول و بها ملحق.
اجملاورون:
شماال :زنقة.
شرقا :مسعودي الشايب.
جنوبا :حمو مصطفى.
غربا :زنقة.
طالب التحفيظ السيد :ميمون مروع بن حدو.
احملـافظ على األمالك العقارية بالناظور
البشير دحوتي
				

محافظة سيدي عثمان
مطلب رقم 12 - 44194
اسم امللك  " :الرميلية " 3
موقعـه  :عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة سباتة
مساحـتـه  1:هـ 72آر  76س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال :الرسم العقاري عدد /33476س ؛
جنوبا :الرسم العقاري  212709/12؛
شرقا :املطلب عدد /40554س؛
غربا  :الرسمني العقاريني  177763/12و  177757/12؛
طالب التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
مطلب رقم 12 - 44257
اسم امللك  " :أرض بنقدور "
موقعـه  :جماعة سيدي حجاج واد حصار .
مساحـتـه  1:هـ  32آر  36س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال :الرسم العقاري عدد /15242س ؛
جنوبا :الرسم العقاري  27240/49؛
شرقا :الرسم عدد /27157د؛
غربا  :الرسم العقاري  214793/12؛
طالب التحفيظ  :مجمد املسعودي .
مطلب رقم 12 - 44266
اسم امللك  " :أرض اخلير "
موقعـه  :جماعة مديونة دوار مرس السكار .
مساحـتـه  06 :آر  12س.
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نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال :محمد شهبي ؛
جنوبا :الرسم العقاري  173340/12؛
شرقا :الرسم عدد 217932/12؛
غربا  :الشهبي مينة ؛
طالب التحفيظ  :مصطفى حبيب بن عبد الرحمان.
إعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 12 - 43716
اسم امللك  " :اخملتار "
موقعـه  :بعمالة مقاطعات بن امسيك.
مساحـة  81آر  68سنتيار.
نوعه :أرض عارية.
اجملاورون:
شماال  :املطلب عدد  43668/12؛
جنوبا :الرسم العقاري  144611/12؛
شرقا :ورثة عويس؛
غربا  :ورثة عبد الرحمان بن اخملتار ؛
طالبوا التحفيظ :
أوال :القطعة رقم  1مساحتها  72سنيار في اسم السيد الغشوة
افريكاط والسيد مران التونسي
ثانيا :القطعة رقم  6مساحتها  82سنيار في اسم ورثة محمد
فالحي وهم:
* زوجته :حليمة الطالعة بنت احلاج.
*اوالده  :فاطمة ،رشيد ،سعيد ،ادريس ،حكيمة ،فتيحة ،عصام لقبهم
جميعا "فالحي".
ثالثا  :القطعة رقم  2مساحتها  50سنتيار في اسم املصطفى
بوصبع.
رابعا  :ما تبقى من امللك لقطعة ارضية مساحتها  79آر  64سنيار
تتايع على الشياع ف ياسم السادة :
 )1الكبيرة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 1738.53/7964
 )2العربي عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964
 )3عبد السالم عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964
 )4صالح عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 699.36/7964
 )5مليكة عادناني بنت اخملتار بن محمدبنسبة 349.68/7964
 )6زهراء عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964
 )7كلثوم عادناني بنت اخملتار بن محمدبنسبة 349.68/7964
 )8خديجة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964
 )9مينة عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964
 )10نادية عادناني بنت اخملتار بن محمد بنسبة 349.68/7964

 )11محمد وهبي بن محمد بنسبة 7964/.521.50
 )12ابراهيم وهبي بن محمد بنسبة7964/.521.50
 )13مليكة وهبي بن محمد بنسبة 260.75/7964
 )14يونس وهبي بن احلسني بنسبة 7964/.124.16
 )15فاطمة الزهراء بن احلسني بنسبة 62.08/7964
 )16محمد وهبي بن احلسني بنسبة 124.16/7964
 )17رضوان وهبي بن احلسني بنسبة 124.16/7964
 )18الزيتونة حفيظ اهلل بنسبة50/7964
 )19علي شريفي بنسبة 77/7964
 (20ورثة اجلياللي بن العربي لقبهم "مطرب" وهم  :خدوج ،ثورية،
املصطفى،حسن }،بنسبة  80/7964مليكة ،بوشعيب .
 (21اجلياللي بهيج بنسبة 84/7964
إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في
 06/06/2012عدد 701
مطلب رقم 12 - 44089
اسم امللك  " :دريات"
موقعـه  :عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة اسباتة.
مساحتـة  96 :سنتيار.
نوعه :أرض عارية.
اجملاورون:
شماال  :رسم عقاري عدد  4411-48؛
جنوبا  :زنقة  1؛
شرقا  :منزل عبد اهلل بوعالم ؛
غربا  :بنجديدة مصطفى ؛
طالب التحفيظ  :مصطفى صبير.
إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في
 13/12/2017عدد 989
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان
طارق اشتوي
				

محافظة الرشيدية
مطلب رقم 14 - 39285
اسم امللك  :اسيف .1
موقعه :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في 23 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آر  58س.
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نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال :ساقية اسمنتية؛
شرقا :مصرف؛
جنوبا :مصرف وورثة حلو اوغازي؛
غربا :ساقية اسمنتية؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39326
اسم امللك  :عبد العزيز .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  26 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آر  91س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف و طريق غير معبدة؛
شرقا  :طريق غير معبدة؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39327
اسم امللك  :عبد العزيز .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  26 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آر  09س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال  :طريق غير معبدة؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :ورثة حمو طاهر ابراهيم؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39342

اسم امللك  :القصر.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  31 :يوليوز .2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آر  75س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال  :ساقية اسمنتية؛
شرقا  :انار محمد وانار املعطي وانار احمد؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مسلك؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39343
اسم امللك  :تينانوشت.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  31 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آر  90س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل وشجرة لوز واحدة؛
اجملاورون:
شماال  :ينير حلبيب ومصرف؛
شرقا  :خديري صديق؛
جنوبا  :مسلك؛
غربا  :ينير حلبيب؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39345
اسم امللك  :مينة حمو .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  31 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 06 :آر  05س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال  :مسلك؛
شرقا  :ايت بودي اوحماد؛
جنوبا  :حديدوش حماد؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39347
اسم امللك  :متجاط يامنة حمو.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
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وقع حتديده في  31 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 13 :آر  67س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :طريق غير معبدة؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

وقع حتديده في  08 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  71س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :ساقية؛
شرقا  :ساقية؛
جنوبا  :حدى اوحلاج حماد كزيز؛
غربا  :طريق معبدة جهوية؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39372

مطلب رقم 14 - 39389

اسم امللك  :احلارة .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  07 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :آر  14س.
نوعه :ارض فالحية بها  6نخالت؛
اجملاورون:
شماال  :مسلك؛
شرقا  :عقاوي محمد بلحسن وورثة عقاوي محمد بن محمد اوعلي؛
جنوبا  :ورثة المي محمد والمي علي؛
غربا  :طريق ثانوية؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

اسم امللك  :سافو .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  15 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :آر  06س.
نوعه :ارض فالحية بها  9نخالت؛
اجملاورون:
شماال  :مسلك؛
شرقا  :ورثة ايت اودي عرا؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39371

مطلب رقم 14 - 39390

اسم امللك  :احلارة .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  07 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آر  89س.
نوعه :ارض فالحية بها نخلتني؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :عقاوي محمد بلحسن؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

اسم امللك  :سافو .3
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  15 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  68س.
نوعه :ارض فالحية بها  3نخالت وشجرة زيتون واحدة؛
اجملاورون:
شماال  :ورثة اودي عرا؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :ورثة صدقي حلسن؛
غربا  :ورثة هالك دادا عابي؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39375
اسم امللك  :احر موسى .3
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.

مطلب رقم 14 - 39391

اسم امللك  :اسافو .4
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
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وقع حتديده في  15 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آر  93س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :مصرف وورثة ايت باحو؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

وقع حتديده في  16 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  47س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف؛
شرقا  :ورثة برو محمد بن مكي اوحمو؛
جنوبا  :مسلك؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39392
اسم امللك  :تيسرت .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  16 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 10 :آر  11س.
نوعه :ارض فالحية بها  17نخلة؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف وصادقي با بن علي؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39398
اسم امللك  :ايت ويديرن .7
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  19 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :آر  58س.
نوعه :ارض فالحية بها  3نخالت؛
اجملاورون:
شماال  :حسو ادريس؛
شرقا  :ساقية اسمنتية؛
جنوبا  :مبارك لبو ومصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39393
اسم امللك  :تيسرت .3
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  16 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 11 :آر  89س.
نوعه :ارض فالحية بها  7نخالت؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف؛
شرقا  :طاهر اوبراهيم؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39399
اسم امللك  :ايت ويديرن .6
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  19 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آر  29س.
نوعه :ارض فالحية بها  8نخالت؛
اجملاورون:
شماال  :ورثة حدا اوشي؛
شرقا  :ساقية اسمنتية؛
جنوبا  :مسلك؛
غربا  :مسلك؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39394

مطلب رقم 14 - 39428

اسم امللك  :سافو .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.

اسم امللك  :تزاملت .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
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وقع حتديده في  22 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 15 :آر  24س.
نوعه :ارض فالحية بها  14نخلة و شجرة زيتون واحدة؛
اجملاورون:
شماال  :مسلك؛
شرقا  :طريق غير معبدة؛
جنوبا  :مصرف ومسلك؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39429

اسم امللك  :تزاملت .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  22 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 13 :آر  16س.
نوعه :ارض فالحية بها  4نخالت؛
اجملاورون:
شماال  :موتشو حدو ونادي صديق ومسلك؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :اوطالب موح نايت حو وراجي محمد؛
غربا  :مسلك؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

وقع حتديده في  23 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 09 :آر  49س.
نوعه :ارض فالحية بها  5نخالت؛
اجملاورون:
شماال  :بلفالح امحمد؛
شرقا  :اوبا حلسن؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39455
اسم امللك  :كرتراكني اميي نريزكو .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  26 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 06 :آر  59س.
نوعه :ارض فالحية بها  8نخالت؛
اجملاورون:
شماال  :مسلك؛
شرقا  :شركي علي؛
جنوبا  :شركي علي؛
غربا  :مسلك؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39430
اسم امللك  :تغرومة .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  22 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  90س.
نوعه :ارض فالحية بها  4نخالت؛
اجملاورون:
شماال  :طريق غير معبدة؛
شرقا  :طريق غير معبدة؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مسلك؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39457
اسم امللك  :ايت ويديرن .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  26 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آر  02س.
نوعه :ارض فالحية بها  9نخالت؛
اجملاورون:
شماال  :برو تهامي ومصرف وورثة سعيدي محمد اوطالب؛
شرقا  :طريق غير معبدة؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :ورثة ايت اوشباري؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39432
اسم امللك  :ايت ويديرن  2و .3
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.

مطلب رقم 14 - 39458
اسم امللك  :احر موسى .4
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
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وقع حتديده في  27 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آر  39س.
نوعه :ارض فالحية بها  13نخلة؛
اجملاورون:
شماال  :طالب موح اومادي ومسلك؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :اوماني امبارك؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39459
اسم امللك  :كرتراكني .3
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  27 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آر  08س.
نوعه :ارض فالحية بها  3نخالت؛
اجملاورون:
شماال  :شركي وساقية اسمنتية؛
شرقا  :ساقية اسمنتية؛
جنوبا  :شركي علي؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39460
اسم امللك  :كرتراكني .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  27 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آر  11س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :ورثة حمادي ايت سي لعربي؛
شرقا  :برو محمد حمان متشو؛
جنوبا  :طريق عمومية غير معبدة؛
غربا  :مسلك؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39292

اسم امللك  :اسيف .8
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
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وقع حتديده في  24 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  06س.
نوعه :ارض فالحية مكونة من قطعتني؛
اجملاورون:
القطعة االولى:
شماال  :ورثة اوباشا؛
شرقا  :ساقية اسمنتية؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :طريق غير معبدة
القطعة الثانية:
شماال  :مصرف
شرقا  :عراب اغزاف
جنوبا  :مصرف
غربا  :ساقية اسمنتية؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39295
اسم امللك  :انورار .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  25 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  21س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  14 - 39294؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39296
اسم امللك  :انورار .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  25 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آر  63س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف؛
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شرقا  :اومدان ايشي؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مسلك؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39297
اسم امللك  :اورار الداو الصور.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  25 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آر  81س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف وورثة حلبيب ايشي؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39298
اسم امللك  :انورار .3
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  25 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 32 :آر  24س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف؛
شرقا  :مصرف وورثة سيدي حماد اوحو؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39300
اسم امللك  :مقبرة سيدي بوقنديل .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  25 :يوليوز .2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  62س.
نوعه :ارض بها مقبرة؛
اجملاورون:
شماال  :ساقية؛
شرقا  :علي ندادا؛
جنوبا  :علي ندادا؛
غربا  :علي ندادا؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39302
اسم امللك  :الداو الصور .4
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  25 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 06 :آر  80س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :اقبلي امبارك؛
شرقا  :مقبرة؛
جنوبا  :مصرفومجوط حلبيب؛
غربا  :مصرف واقبلي امبارك؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39303
اسم امللك  :الداو الصور .3
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  25 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 06 :آر  45س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :حلسن دادا حمو؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39306

اسم امللك  :اعفران.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
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وقع حتديده في  24 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 06 :آر  01س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

وقع حتديده في  23 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :آر  50س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال  :مسلك؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :ورثة حدا حموش؛
غربا  :ورثة حدا حموش؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39307

اسم امللك  :تيزارين.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  24 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 09 :آر  23س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار؛
اجملاورون:
شماال  :سهلي حلبيب؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :مسلك؛
غربا  :خدير حلسن ومطغري محمد وبالفالح مولود؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39359
اسم امللك  :احر موسى اوعبد الصادق.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  06 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 08 :آر  25س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :مسلك؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :ورثة سيدي حلسن بوتورزا؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39308
اسم امللك  :مومن اوعلي .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  24 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 12 :آر  05س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :محمد اوحماد اوزايد ومصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39382
اسم امللك  :تسيرت .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  09 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آر  12س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :صديقي حمادي بن علي بن سي عبد الرحمان؛
شرقا  :ساقية؛
جنوبا  :ساقية؛
غربا  :ساقية؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39283

مطلب رقم 14 - 39431
اسم امللك  :ايت ويديرن .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.

اسم امللك  :متاست .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
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وقع حتديده في  23 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 06 :آر  20س.
نوعه :ارض فالحية مغروسة ونخلة؛
اجملاورون:
شماال  :مسلك؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :مسلك؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39325
اسم امللك  :تخجوجت .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  26 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 12 :آر  07س.
نوعه :ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون:
شماال  :طريق غير معبدة وورثة ايت طاهر ابراهيم؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39329

اسم امللك  :احلارة .4
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  26 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :آر  05س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :ساقية؛
شرقا  :ساقية؛
جنوبا  :موالي اشريف بن موالي عبد الرحمان؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39333
اسم امللك  :بومياكرن .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في  29 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :آر  15س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف؛
شرقا  :صغيري محمد اوكتو و عبد الواحد بووفا؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :ايت اوعمرو؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39334
اسم امللك  :بلمسرار.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  29 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 18 :آر  49س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال  :ورثة ايت اوحوسا علي واحمد اوماماد و لغازي محمد ولغازي
ايت حلو؛
شرقا  :طريق غير معبدة؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39336
اسم امللك  :امقالل .3
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  29 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 18 :آر  62س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
شماال  :اوطارح حلسن بن محمد و ايت اعمر؛
شرقا  :طريق غير معبدة؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :ساقية؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
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مطلب رقم 14 - 39337
اسم امللك  :متاست.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  29 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  75س.
نوعه :ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف وايت مدان اوياشي؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :مسلك؛
غربا  :محمد اوعكراني؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39339
اسم امللك  :متجاط .7
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  29 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 08 :آر  94س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :ساقية؛
شرقا  :ساقية؛
جنوبا  :ساقية؛
غربا  :ساقية ومنير حلبيب؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39341
اسم امللك  :متجاط .5
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  29 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آر  69س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :طريق غير معبدة؛
شرقا  :طريق غير معبدة؛
جنوبا  :مصرف؛
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غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39348
اسم امللك  :متجاط .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  31 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 22 :آر.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :ساقية؛
شرقا  :طريق غير معبدة؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :ساقية؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39349
اسم امللك  :متجاط .3
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  31 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 11 :آر  23س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :ساقية لكبيرة؛
شرقا  :ساقية لكبيرة؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39350
اسم امللك  :متجاط .4
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  31 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آر  37س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار مختلفة؛
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اجملاورون:
شماال  :طريق غير معبدة؛
شرقا  :ساقية؛
جنوبا  :زايد موحتو بابا؛
غربا  :ساقية؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39351
اسم امللك  :امقالل .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  31 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آر  16س.
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
شماال  :ساقية؛
شرقا  :ساقية؛
جنوبا  :حلسن اوطارح؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39352

وقع حتديده في  07 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آر  98س.
نوعه :ارض فالحية بها  12نخلة؛
اجملاورون:
شماال  :طريق غير معبدة؛
شرقا  :طريق معبدة؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39471
اسم امللك  :تغرومة .3
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  30 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :آر  49س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار مختلفة؛
اجملاورون:
شماال  :مصرف؛
شرقا  :اوخلير محمد؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

اسم امللك  :متجاط .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو  :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  :فاحت اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :آر  33س.
نوعه :ارض فالحية بها  17نخلة؛
اجملاورون:
شماال  :ورثة حماد منا ايطو؛
شرقا  :مصرف و محمد اوطاهر باطرجي؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :ساقية؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39461
اسم امللك  :كرتراكني .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو  :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  28 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :آر  15س.
نوعه :ارض فالحية مغروسة وبها  12نخلة؛
اجملاورون:
شماال  :طريق غير معبدة؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :اوالد سيدي ملالكي ملومن؛
غربا  :ايت تيسير سيدي حسن و حبيب اوكي؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39370
اسم امللك  :احر موسى .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو  :غابة قصر ايت يحي اعثمان.

مطلب رقم 14 - 39286

اسم امللك  :اسيف .4
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
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وقع حتديده في  24 :يوليوز .2019
وقع حتديده في  23 :يوليوز .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 42 :س.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 82 :س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
نوعه :ارض فالحية؛
اجملاورون:
اجملاورون:
شماال  :بقاش يوسف؛
شماال  :طريق غير معبدة؛
شرقا  :بودي علي بن موحا؛
شرقا  :ورثة حلاج عويش؛
جنوبا  :مصرف؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
غربا  :اليعقوبي؛
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
الرشيدية.
احملافظ املساعد على االمالك العقارية بالرشيدية
		
مطلب رقم 14 - 39287
بوزهري حميد
				
اسم امللك  :اسيف .6
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
املدعو  :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
وقع حتديده في  23 :يوليوز .2019
محافظة خريبكة
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 23 :آر  67س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون:
مطلب رقم 18 - 9057
شماال  :طريق غير معبدة؛
إسم امللك  « :احلبل الطويل».
شرقا  :واد غريس؛
موقعه :دائرة خريبكة ،جماعة بئر مزوي ،املركز.
جنوبا  :مصرف؛
تاريخ حتديده 25 :أغسطس.2019
غربا  :ساقية؛
املساحة التي أظهرها التصميم 05 :آ  45س.
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
مطلب رقم 14 - 39290
شماال :طالبي البصير.
اسم امللك  :اسيف .2
جنوبا :مطلب عدد 10292/18؛
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
شرقا :رسم عقاري عدد 2446/18
املدعو  :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
غربا :الطريق.
وقع حتديده في  24 :يوليوز .2019
طالبة التحفيظ  :طالبي بوبكر بن العربي.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  12س.
نوعه :ارض فالحية؛
مطلب رقم 18 - 38843
اجملاورون:
إسم امللك  « :املرس».
شماال  :ورثة عبد الرحمان ايت حو ماما؛
موقعه :دائرة خريبكة ،جماعة أوالد عبدون ،دوار اوالد مسعود.
شرقا  :مصرف؛
تاريخ حتديده 03 :سبتمبر .2018
جنوبا  :مصرف؛
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :هـ  19آ.
غربا  :مصرف؛
نوعه  :أرض فالحية.
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
اجملاورون:
الرشيدية.
شماال :الرسم العقاري عدد .16180/18
جنوبا :كمية بوشعيب؛
مطلب رقم 14 - 39291
شرقا :منير السعدية ومن معها ،مطلب عدد 38690/18
اسم امللك  :اسيف .7
غربا :الرسم العقاري عدد  ،22723/18الرسم العقاري عدد .16180/18
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة  ،جماعة غريس العلوي ،احملل
طالبة التحفيظ  :خدوج منير بنت امحمد ومن معها .
املدعو  :غابة قصر ايت يحي اعثمان.
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مطلب رقم 18 - 38959
إسم امللك  « :الطويل».
موقعه :دائرة خريبكة ،جماعة أوالد عبدون ،دوار املراهنة.
تاريخ حتديده 04 :ديسمبر .2018
املساحة التي أظهرها التصميم 98 :آ  62س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
القطعة األولى:
شماال :مطلب عدد 38611/18؛
جنوبا :ورثة فرني قدور؛
شرقا :امللك اجلماعي /198س
غربا :طريق.
القطعة الثانية:
شماال :مطلب عدد 38611/18؛
جنوبا :ورثة فرني قدور؛
شرقا :طريق
غربا :ورثة فرني قدور.
طالب التحفيظ  :املصطفى البتولي بن محمد.
مطلب رقم 18 - 39020
إسم امللك  « :الهناء .»4
موقعه :مدينة حطان حي الهناء.
تاريخ حتديده 07 :يناير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم 86 :آ.
نوعه  :أرض بها دار للسكن من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.
اجملاورون:
شماال :الرسم العقاري عدد .52762/18
جنوبا :مطلب التحفيظ عدد 39021/18؛
شرقا :صالح املهودر،
غربا:الزنقة.
طالبة التحفيظ  :عثمان مخليصي بن بوعزة. .
مطلب رقم 18 - 39083
إسم امللك  « :سهب املرس سهب الدود».
موقعه :دائرة خريبكة ،جماعة اوالد عزوز ،دوار الشرفاء الكوانة.
تاريخ حتديده 25 :فبراير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ  83أ  68س.
نوعه  :أرض فالحية سكن من سفلي.
اجملاورون:
شماال :ورثة مشرافي صالح؛
جنوبا :ورثة مشرافي الكبير؛
شرقا :الطريق؛
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غربا :ورثة حدمي محمد بن العربي.
طالب التحفيظ  :عبد الكرمي عبودي بن محمد. .
مطلب رقم 18 - 39091
إسم امللك  « :ملك احلاجة».
موقعه :دائرة وادي زم ،جماعة بني سمير ،دوار اوالد حداد.
تاريخ حتديده 28 :فبراير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم 62 :آ  23س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال :ورثة العماري عبد القادر؛
جنوبا :الرسم العقاري عدد 50881/18؛
شرقا :الطريق.
غربا :ورثة العماري عبد القادر ،الرسم العقاري عدد .50881/18
طالب التحفيظ  :فاطنة مطهر بنت محمد.
مطلب رقم 18 - 52707
إسم امللك  « :بيار الشرفة».
موقعه :دائرة وادي زم ،جماعة اوالد بوغادي ،دوار اوالد كحيل.
تاريخ حتديده 29 :أكتوبر.2019
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ  40آ  96س.
نوعه  :أرض فالحية بها مسكن قروي ،وخمني للدجاج ،وإسطبل
وبئروأشجار.
اجملاورون:
*القطعة األولى:
شماال :ورثة حمو بن مني؛
جنوبا :مطلب عدد 52707/18؛
شرقا :ممر؛
غربا :الزائر أحمد.
*القطعة الثانية:
شماال :الزاير صالح ومن معه؛
جنوبا :الزائر أحمد؛
شرقا :الزائراحمد؛
غربا :ممر
طالب التحفيظ  :صالح الزائر بن عبد القادر.
مطلب رقم 18 - 52742
إسم امللك  « :بالد بلكشاشر».
موقعه :دائرة خريبكة ،جماعة الكفاف ،دوار املشاهرة.
تاريخ حتديده 30 :أغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ  20آ  17س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال :ورثة آمحمد بن املعطي محجور؛
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جنوبا :الرسم العقاري عدد 43984/18؛
شرقا :ورثة مفتاح احلاج الطنجي؛
غربا :ورثة احلاج العربي محجور.
طالبة التحفيظ  :زهرة بخاخ بنت حجاج.
مطلب رقم 18 - 52778
إسم امللك  « :دار العويجة».
موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس ،دوار شرفاء.
تاريخ حتديده 28 :اكتوبر.2019
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ  52آ  25س.
نوعه  :أرض فالحية بها بئر وسكن من سفلي.
اجملاورون:
شماال :الطريق؛
جنوبا :الروك محمد ؛
شرقا :احلاج عبد القادر ،متقاوي ابراهيم ؛
غربا :ورثة الكبير بن املعطي.
طالب التحفيظ  :متقاوي صالح بن إبراهيم.
مطلب رقم 18 - 52781
إسم امللك  « :لطفي».
موقعه :مدينة وادي زم ،حي احلاج امبارك املصلى القدمية.
تاريخ حتديده 16 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :آ.
نوعه  :أرض بها مستودع بالسفلي  ،طابقني علويني ومرافق بالسطح.
اجملاورون:
شماال :العماري البوشتاوية؛
جنوبا :الزنقة؛
شرقا :الزنقة؛
غربا :الرسم العقاري عدد 41747/18
طالب التحفيظ  :مبارك لطفي بن امحمد.
مطلب رقم 18 - 52802
إسم امللك  « :عوينة ازعيدة».
موقعه :دائرة وادي زم ،جماعة اوالد بوغادي ،دوار اوالد كحيل.
تاريخ حتديده 12 :نوفمبر.2019
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ  98آ  24س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال :الزائر أحمد؛
جنوبا :الزائر امليلودي بن عبد القادر؛
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شرقا :ورثة الزائر امحمد بن عبد القادر؛
غربا :ورثة البشير العياشي.
طالب التحفيظ  :صالح الزائر بن عبد القادر.
مطلب رقم 18 - 52804
إسم امللك  « :سهب الصنصال».
موقعه :دائرة ابي اجلعد ،جماعة الرواشد ،دوار ايت عبد اهلل.
تاريخ حتديده 13 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم 05 :آ  87س.
نوعه  :أرض فالحية بها اشجار الزيتون.
اجملاورون:
شماال :ابو عيسى بن الكبير.
جنوبا :الطريق؛
شرقا :رسم عقاري عدد 90470/18
غربا :الطريقر.
طالبة التحفيظ  :عبول العربي بن الكبير.
مطلب رقم 18 - 52809
إسم امللك  « :املرس ».
موقعه :دائرة خريبكة ،جماعة الكفاف ،دوار املشاهرة.
تاريخ حتديده 14 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ  42أ  61س.
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون:
شماال :الطريق؛
جنوبا :ورثة العطية محمد بن دحمان؛
شرقا :الطريق؛
غربا :الرسم العقاري عدد 92027/18؛.
طالب التحفيظ  :الكبير بطاش بن املعطي ومن معه.
مطلب رقم 18 - 52828
إسم امللك  « :ملك مصلح».
موقعه :مدينة وادي زم ،حي العالمة.
تاريخ حتديده 21 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم 24 :آ  41س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون:
شماال :ورثة مصالحي محمد؛
جنوبا :مطلب ملغى عدد /37164س؛
شرقا :الطريق؛
غربا :مطلب عدد /34207س.
طالب التحفيظ  :عبد الكرمي مصلح بن بلقاسم.
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مطلب رقم 18 - 52865
إسم امللك  « :مكيران».
موقعه :مدينة وادي زم ،درب املنور.
تاريخ حتديده 04 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم 16 :آ  91س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون:
شماال :ورثة العباسي حفيظة؛
جنوبا :العباسي فاطمة؛
شرقا :رسم عقاري عدد /560ت؛
غربا :العباسي بوعزة.
طالب التحفيظ  :عبد اجمليد العباسي بن محمد.
مطلب رقم 18 - 52867
إسم امللك  « :كدية الرمل».
موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون ،دوارلعاللشة.
تاريخ حتديده 06 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم 41 :آ  06س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال :مطلب عدد38917/18؛
جنوبا :ورثة كومية عبد القادر بن املفضل.
شرقا :كومية احلاج املفضل بن عبد القادر؛
غربا :ورثة كومية محمد بن أحمد.
طالب التحفيظ  :بوشعيب كومية بن محمد.
مطلب رقم 18 - 52868
إسم امللك  « :كدية الرمل».
موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون ،دوارلعاللشة.
تاريخ حتديده 06 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم 19 :آ  73س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال :الطريق؛
جنوبا :كومية احلاج املفضل بن عبد القادر.
شرقا :مطلب عدد38917/18؛
غربا :كومية احلاج املفضل بن عبد القادر.
طالب التحفيظ  :بوشعيب كومية بن محمد.
مطلب رقم 18 - 52903
إسم امللك  « :دارشرقاني».
موقعه :مدينة خريبكة ،زنقة اإلمام الغزالي.
تاريخ حتديده 24 :ديسمبر .2019
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املساحة التي أظهرها التصميم 78 :س.
نوعه  :أرض بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني ومرافق
بالسطح.
اجملاورون:
شماال :ورثة سطاف حلسن؛
جنوبا :ورثة شهبي خناثة؛
شرقا :رسم عقاري عدد 287/18؛
غربا :الزنقة.
طالب التحفيظ  :عبد الرزاق شرقاني بن أحمد. .
مطلب رقم 18 - 52935
إسم امللك  « :بياضي».
موقعه :مدينة وادي زم ،دار الضو.
تاريخ حتديده 31 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم 57 :آ  07س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال :مطلب عدد29383/18؛
جنوبا :ورثة الهمام الكبير ،ورثة مكاوي حمو بن املفضل ؛
شرقا :ورثة مكاوي حمو بن املفضل؛
غربا :الطريق.
طالب التحفيظ  :آمحمد مكاوي بن ملفضل.
إعالن عن اختتام أشغال حتديد األمالك الواقعة مبنطقة التحفيظ
العقاري اجلماعي املدعوة " البراكسة" باجلماعة القروية
البراكسة قيادة السماعلة دائرة وادي زم إقليم خريبكة
إن احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة يعلن للعموم عن اختتام
أشغال حتديد األمالك الواقعة مبنطقة التحفيظ العقاري اجلماعي
املدعوة "البراكسة" باجلماعة القروية البراكسة قيادة السماعلة
دائرة وادي زم إقليم خريبكة و أن أجل التعرض على حتفيظ األمالك
املذكورة ينتهي بعد مرور شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة
الرسمية عمال مبقتضيات الظهير رقم 1.69.174املؤرخ في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو )1969بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك
القروية.
املطالب رقم :
39450 - 39448 - 39447 - 39446 - 39445 - 39442 - 39441 - 39440
 - 39537 - 39375 - 40602 - 40601 - 40600 - 40444 - 4015639454 - 39452 - 39544 - 39543 - 39542 - 39541 - 39540 - 39539
 - 39463 - 39462 - 39461 - 39458 - 39457 - 39456 - 3945539480 - 39479 - 39478 - 39475 - 39473 - 39467 - 39466 - 39464
- 39487 - 39486 - 39485 - 39484 - 39483 - 39482 - 39481 -
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39499 - 39498 - 39497 - 39493 - 39492 - 39491 - 39490 - 39489
 - 39506 - 39505 - 39504 - 39503 - 39502 - 39501 - 3950039519 - 39513 - 39512 - 39511 - 39510 - 39509 - 39508 - 39507
 - 39528 - 39527 - 39526 - 39525 - 39524 - 39523 - 3952240398 - 40395 - 40392 - 40389 - 40387 - 40386 - 39531 - 39529
 - 40429 - 40428 - 40427 - 40426 - 40425 - 40424 - 4040140258 - 40255 - 40252 - 40439 - 40436 - 40435 - 40433 - 40430
 - 40283 - 40282 - 40279 - 40271 - 40270 - 40265 - 4026040496 - 40493 - 40490 - 40489 - 40440 - 40289 - 40286 - 40285
 - 39778 - 39711 - 39666 - 40507 - 40506 - 40505 - 4050440053 - 40052 - 40051 - 40047 - 39895 - 39891 - 39888 - 39779
 - 40143 - 40137 - 40128 - 40111 - 40101 - 40080 - 4006940152 - 40151 - 40150 - 40149 - 40148 - 40147 - 40146 - 40145
 - 40321 - 40311 - 40310 - 40297 - 40295 - 40154 - 4015339326 - 39393 - 40379 - 40355 - 40348 - 40347 - 40339 - 40332
 - 39341 - 39340 - 39339 - 39334 - 39333 - 39330 - 3932939386 - 39385 - 39366 - 39365 - 39345 - 39344 - 39343 - 39342
 - 39302 - 39405 - 39403 - 39390 - 39389 - 39388 - 3938739319 - 39318 - 39317 - 39311 - 39307 - 39306 - 39305 - 39303
 - 39353 - 39351 - 39350 - 39349 - 39348 - 39347 - 3934639428 - 39427 - 39426 - 39364 - 39363 - 39361 - 39360 - 39359
 - 39421 - 39420 - 39419 - 39410 - 39383 - 39367 - 3942939477 - 39476 - 39474 - 39460 - 39435 - 39432 - 39431 - 39425
 - 40896 - 40895 - 40894 - 40889 - 40863 - 39530 - 3949440810 - 40809 - 40808 - 40807 - 40903 - 40901 - 40899 - 40897
 - 40817 - 40816 - 40815 - 40814 - 40813 - 40812 - 4081140838 - 40837 - 40831 - 40830 - 40827 - 40821 - 40820 - 40818
 - 40864 - 40857 - 40856 - 40855 - 40841 - 40840 - 4083939408 - 39406 - 40879 - 40878 - 40876 - 40873 - 40872 - 40871
 - 40174 - 40172 - 40171 - 40169 - 40381 - 40380 - 3943940190 - 40187 - 40186 - 40185 - 40183 - 40181 - 40176 - 40175
 - 40197 - 40196 - 40195 - 40194 - 40193 - 40192 - 4019140214 - 40213 - 40212 - 40205 - 40204 - 40202 - 40201 - 40198
 - 40233 - 40232 - 40231 - 40227 - 40226 - 40225 - 4022440698 - 40697 - 40690 - 40604 - 40603 - 40546 - 40516 - 40235
 - 40746 - 40745 - 40737 - 40724 - 40723 - 40712 - 4070140783 - 40780 - 40773 - 40770 - 40756 - 40754 - 40751 - 40747
 - 40875 - 40869 - 40867 - 40844 - 40842 - 40803 - 4078839555 - 39554 - 39553 - 39550 - 39549 - 39547 - 40906 - 40877
 - 39568 - 39567 - 39566 - 39565 - 39561 - 39559 - 3955639595 - 39594 - 39593 - 39592 - 39589 - 39578 - 39577 - 39576

4607
 - 39602 - 39601 - 39600 - 39599 - 39598 - 39597 - 3959639616 - 39615 - 39614 - 39613 - 39612 - 39611 - 39610 - 39604
 - 39989 - 39988 - 39987 - 39986 - 39985 - 39984 - 3961740001 - 40000 - 39999 - 39997 - 39996 - 39993 - 39991 - 39990
 - 40016 - 40015 - 40014 - 40011 - 40010 - 40009 - 4000339776 - 39775 - 39774 - 39773 - 40020 - 40019 - 40018 - 40017
 - 39785 - 39784 - 39783 - 39782 - 39781 - 39780 - 3977739794 - 39793 - 39792 - 39791 - 39790 - 39789 - 39788 - 39786
 - 39801 - 39800 - 39799 - 39798 - 39797 - 39796 - 3979539812 - 39811 - 39810 - 39809 - 39808 - 39807 - 39805 - 39804
 - 39827 - 39824 - 39823 - 39817 - 39815 - 39814 - 3981339835 - 39834 - 39833 - 39832 - 39831 - 39830 - 39829 - 39828
 - 40026 - 40025 - 40024 - 40023 - 39838 - 39837 - 3983640043 - 40042 - 40041 - 40040 - 40039 - 40038 - 40034 - 40031
 - 40054 - 40050 - 40049 - 40048 - 40046 - 40045 - 4004440062 - 40061 - 40060 - 40059 - 40058 - 40057 - 40056 - 40055
 - 40086 - 40085 - 40084 - 40083 - 40082 - 40081 - 4006540094 - 40093 - 40092 - 40091 - 40090 - 40089 - 40088 - 40087
 - 39742 - 39741 - 39740 - 39724 - 39723 - 40098 - 4009539756 - 39755 - 39754 - 39752 - 39748 - 39747 - 39744 - 39743
 - 39764 - 39762 - 39761 - 39760 - 39759 - 39758 - 3975739944 - 39772 - 39771 - 39770 - 39768 - 39767 - 39766 - 39765
 - 39951 - 39950 - 39949 - 39948 - 39947 - 39946 - 3994539970 - 39969 - 39958 - 39957 - 39956 - 39955 - 39954 - 39953
 - 39977 - 39976 - 39975 - 39974 - 39973 - 39972 - 3997139620 - 39618 - 39983 - 39982 - 39981 - 39980 - 39979 - 39978
 - 39629 - 39628 - 39627 - 39626 - 39625 - 39623 - 3962139637 - 39636 - 39635 - 39634 - 39633 - 39632 - 39631 - 39630
 - 39674 - 39673 - 39671 - 39670 - 39669 - 39668 - 3966539843 - 39842 - 39841 - 39679 - 39678 - 39677 - 39676 - 39675
 - 39853 - 39849 - 39848 - 39847 - 39846 - 39845 - 3984439862 - 39861 - 39860 - 39859 - 39858 - 39857 - 39856 - 39855
 - 39882 - 39877 - 39874 - 39866 - 39865 - 39864 - 3986339892 - 39890 - 39889 - 39887 - 39886 - 39885 - 39884 - 39883
 - 39913 - 39912 - 39911 - 39910 - 39899 - 39896 - 3989339921 - 39920 - 39919 - 39918 - 39917 - 39916 - 39915 - 39914
 - 39941 - 39938 - 39937 - 39926 - 39925 - 39924 - 3992339689 - 39688 - 39685 - 39684 - 39683 - 39682 - 39681 - 39680

4608
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- 39696 - 39695 - 39694 - 39693 - 39692 - 39691 - 39690 -

- 40215 - 39624 - 39586 - 39571 - 41763 - 41762 - 41761 -

39705 - 39704 - 39703 - 39702 - 39701 - 39700 - 39699 - 39698

40400 - 40399 - 40397 - 40248 - 40238 - 40236 - 40229 - 40228

- 39645 - 39644 - 39642 - 39713 - 39710 - 39709 - 39708 -

- 39296 - 39294 - 40762 - 40686 - 40431 - 40410 - 40409 -

39655 - 39654 - 39653 - 39652 - 39651 - 39648 - 39647 - 39646
 - 39697 - 39664 - 39663 - 39662 - 39661 - 39660 - 3965840109 - 40107 - 40106 - 40105 - 40104 - 40103 - 39840 - 39943
 - 40122 - 40121 - 40119 - 40116 - 40115 - 40114 - 4011340793 - 39451 - 39416 - 39415 - 39414 - 40155 - 40126 - 40123
 - 39298 - 39297 - 40806 - 40801 - 40797 - 40796 - 4079439338 - 39332 - 39331 - 39328 - 39320 - 39304 - 39301 - 39300
 - 40382 - 39750 - 39591 - 39590 - 39376 - 39373 - 3935239443 - 40513 - 40468 - 40446 - 40445 - 40254 - 40144 - 40141
 - 39557 - 39545 - 39423 - 39417 - 40184 - 39940 - 3944439942 - 39922 - 39706 - 39573 - 39572 - 39569 - 39562 - 39558
 - 40178 - 40177 - 40164 - 40138 - 40135 - 40134 - 4012540102 - 39667 - 40684 - 40356 - 40263 - 40237 - 40200 - 40188
 - 40261 - 40259 - 40256 - 40253 - 40222 - 40218 - 4015840294 - 40293 - 40292 - 40280 - 40278 - 40277 - 40276 - 40262
 - 40309 - 40307 - 40305 - 40301 - 40299 - 40298 - 4029640667 - 40666 - 40655 - 40638 - 40357 - 40327 - 40325 - 40324
 - 40730 - 40729 - 40717 - 40710 - 40703 - 40689 - 4068839763 - 39657 - 39649 - 39584 - 39564 - 39552 - 39551 - 39546
 - 40209 - 40189 - 40140 - 40136 - 40110 - 39872 - 3987140331 - 40273 - 40272 - 40267 - 40257 - 40250 - 40245 - 40241
 - 40345 - 40344 - 40343 - 40337 - 40335 - 40334 - 4033340360 - 40359 - 40358 - 40353 - 40351 - 40350 - 40349 - 40346
 - 40443 - 40441 - 40432 - 40377 - 40376 - 40375 - 4036840704 - 40685 - 40683 - 40528 - 40527 - 40523 - 40515 - 40514
 - 40720 - 40719 - 40718 - 40715 - 40708 - 40707 - 4070539465 - 39459 - 40902 - 40798 - 40774 - 40767 - 40765 - 40758
 - 39534 - 39533 - 39532 - 39514 - 39496 - 39488 - 3947139582 - 39581 - 39580 - 39579 - 39548 - 39538 - 39536 - 39535
 - 39753 - 39751 - 39746 - 39672 - 39656 - 39588 - 3958740275 - 40274 - 40266 - 40264 - 40249 - 40242 - 40203 - 40124
 - 40721 - 40512 - 40510 - 40467 - 40459 - 40383 - 4037440748 - 40743 - 40741 - 40734 - 40728 - 40727 - 40726 - 40725
 - 41641 - 40800 - 40799 - 40771 - 40755 - 40753 - 4075241729 - 41726 - 41725 - 41724 - 41719 - 41647 - 41644 - 41642

40244 - 40243 - 40240 - 39992 - 39825 - 39563 - 39412 - 39337
 - 40329 - 40328 - 40291 - 40287 - 40284 - 40247 - 4024641110 - 40776 - 40682 - 40571 - 40569 - 40549 - 40547 - 40373
 - 41236 - 41235 - 41226 - 41212 - 41211 - 41119 - 4111541857 - 41850 - 41849 - 41848 - 41847 - 41846 - 41845 - 41240
 - 41896 - 41892 - 41868 - 41867 - 41860 - 41859 - 4185841960 - 41959 - 41958 - 41957 - 41906 - 41902 - 41901 - 41900
 - 41991 - 41990 - 41984 - 41982 - 41981 - 41979 - 4196142014 - 42010 - 42002 - 42001 - 42000 - 41999 - 41995 - 41994
 - 42043 - 42037 - 42036 - 42035 - 42034 - 42033 - 4203242051 - 42050 - 42049 - 42048 - 42047 - 42046 - 42045 - 42044
 - 42252 - 42251 - 42248 - 42247 - 42059 - 42058 - 4205741610 - 42368 - 42367 - 42356 - 42350 - 42346 - 42345 - 42344
 - 41766 - 41765 - 41764 - 41624 - 41623 - 41619 - 4161141779 - 41777 - 41776 - 41775 - 41774 - 41771 - 41769 - 41767
 - 41804 - 41797 - 41786 - 41783 - 41782 - 41781 - 4178040916 - 40913 - 40910 - 41809 - 41808 - 41807 - 41806 - 41805
 - 40993 - 40974 - 40950 - 40925 - 40920 - 40919 - 4091841044 - 41041 - 41040 - 41005 - 40998 - 40997 - 40996 - 40994
 - 41247 - 41108 - 41105 - 41100 - 41099 - 41091 - 4106341320 - 41319 - 41303 - 41302 - 41283 - 41282 - 41279 - 41266
 - 41333 - 41331 - 41330 - 41329 - 41328 - 41327 - 4132341346 - 41345 - 41339 - 41338 - 41337 - 41336 - 41335 - 41334
 - 41842 - 41841 - 41839 - 41838 - 41581 - 41358 - 4135340478 - 40458 - 40451 - 40442 - 40326 - 40314 - 40313 - 41843
 - 40561 - 40560 - 40559 - 40552 - 40551 - 40550 - 4054840581 - 40580 - 40579 - 40578 - 40577 - 40575 - 40572 - 40562
 - 40594 - 40593 - 40592 - 40591 - 40590 - 40583 - 4058240610 - 40609 - 40608 - 40607 - 40606 - 40598 - 40597 - 40596
 - 41284 - 41281 - 41238 - 41237 - 40846 - 40612 - 4061142064 - 42063 - 42055 - 42042 - 42038 - 42012 - 42005 - 41997
 - 42074 - 42073 - 42071 - 42070 - 42069 - 42068 - 4206539453 - 42366 - 42327 - 42108 - 42082 - 42081 - 42079 - 42078
- 40002 - 39998 - 39995 - 39994 - 39952 - 39802 - 39585 -

- 41737 - 41736 - 41734 - 41733 - 41732 - 41731 - 41730 -

40210 - 40199 - 40133 - 40132 - 40131 - 40130 - 40129 - 40127

41759 - 41758 - 41757 - 41755 - 41748 - 41747 - 41741 - 41738

- 40621 - 40620 - 40619 - 40618 - 40616 - 40615 - 40306 -
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40632 - 40631 - 40630 - 40629 - 40626 - 40625 - 40623 - 40622
 - 40662 - 40661 - 40660 - 40658 - 40654 - 40645 - 4064340673 - 40672 - 40671 - 40670 - 40669 - 40668 - 40664 - 40663
 - 40693 - 40692 - 40691 - 40681 - 40680 - 40679 - 4067441029 - 41028 - 41007 - 41006 - 41000 - 40696 - 40695 - 40694
 - 41058 - 41056 - 41055 - 41054 - 41053 - 41052 - 4103841074 - 41073 - 41072 - 41071 - 41070 - 41062 - 41060 - 41059
 - 41097 - 41090 - 41085 - 41084 - 41082 - 41076 - 4107541301 - 41300 - 41292 - 41106 - 41104 - 41103 - 41102 - 41101
 - 41351 - 41350 - 41347 - 41342 - 41341 - 41340 - 4132141589 - 41587 - 41585 - 41582 - 41372 - 41356 - 41354 - 41352
 - 41822 - 41778 - 41621 - 41620 - 41614 - 41601 - 4159841992 - 41989 - 41894 - 41893 - 41863 - 41856 - 41855 - 41823
 - 42031 - 42030 - 42029 - 42026 - 42023 - 42022 - 4201940778 - 40777 - 40775 - 40772 - 40769 - 40749 - 40457 - 40340
 - 40929 - 40908 - 40787 - 40786 - 40784 - 40782 - 4077940938 - 40937 - 40936 - 40935 - 40934 - 40933 - 40932 - 40930
 - 40952 - 40951 - 40947 - 40946 - 40945 - 40940 - 4093940971 - 40966 - 40965 - 40963 - 40962 - 40961 - 40954 - 40953
 - 40984 - 40983 - 40982 - 40981 - 40975 - 40973 - 4097241200 - 41199 - 41197 - 41123 - 41116 - 41112 - 41111 - 41109
 - 41210 - 41208 - 41207 - 41206 - 41205 - 41202 - 4120141263 - 41261 - 41251 - 41250 - 41249 - 41246 - 41245 - 41244
 - 41322 - 41297 - 40926 - 40388 - 39369 - 39322 - 4128942254 - 42041 - 42018 - 42017 - 42008 - 42007 - 41899 - 41898
 - 40911 - 40909 - 40269 - 39374 - 39325 - 42372 - 4236340959 - 40958 - 40957 - 40956 - 40955 - 40949 - 40943 - 40914
 - 40990 - 40988 - 40987 - 40985 - 40967 - 40964 - 4096041290 - 41107 - 41098 - 41096 - 41095 - 41094 - 41093 - 41089
 - 41344 - 41343 - 41325 - 41324 - 41317 - 41299 - 4129141798 - 41599 - 41375 - 41370 - 41369 - 41363 - 41357 - 41349
 - 41895 - 41872 - 41871 - 41870 - 41869 - 41836 - 4180342255 - 42096 - 41970 - 41969 - 41968 - 41947 - 41941 - 41928
 - 41120 - 41118 - 40923 - 40921 - 39324 - 42371 - 4235841241 - 41230 - 41229 - 41228 - 41227 - 41225 - 41214 - 41122
 - 41318 - 41278 - 41277 - 41276 - 41275 - 41269 - 4126739327 - 39308 - 42054 - 41996 - 41953 - 41791 - 41728 - 41612
 - 40917 - 40915 - 40678 - 40656 - 40644 - 40217 - 3933641117 - 41092 - 41077 - 41069 - 41067 - 40992 - 40989 - 40924
 - 41306 - 41305 - 41304 - 41285 - 41243 - 41239 - 4123441800 - 41796 - 41795 - 41794 - 41793 - 41727 - 41316 - 41309

4609
 - 41862 - 41819 - 41816 - 41815 - 41814 - 41813 - 4180141977 - 41955 - 41954 - 41946 - 41945 - 41944 - 41931 - 41897
 - 42061 - 42060 - 42056 - 42053 - 42052 - 42006 - 42003- 42361 - 42355 - 42354 - 42352 - 42250 - 42094 - 42062
إعالن عن اختتام أشغال حتديد األمالك الواقعة مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة " املعادنة" باجلماعة القروية املعادنة
قيادة السماعلة دائرة وادي زم إقليم خريبكة
إن احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة يعلن للعموم عن اختتام
أشغال حتديد األمالك الواقعة مبنطقة التحفيظ العقاري اجلماعي
املدعوة "املعادنة" باجلماعة القروية املعادنة قيادة السماعلة دائرة
وادي زم إقليم خريبكة و أن أجل التعرض على حتفيظ األمالك املذكورة
ينتهي بعد مرور شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية
عمال مبقتضيات الظهير رقم 1.69.174املؤرخ في  10جمادى األولى
 25( 1389يوليو )1969بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.
املطالب رقم:
50224 - 50223 - 50220 - 50219 - 50218 - 50205 - 50204 - 49999
 - 50255 - 50254 - 50252 - 50251 - 50250 - 50249 - 5023850276 - 50275 - 50272 - 50269 - 50268 - 50264 - 50260 - 50259
 - 50149 - 50147 - 50146 - 50145 - 50282 - 50280 - 5027950176 - 50171 - 50169 - 50167 - 50166 - 50164 - 50156 - 50153
 - 50189 - 50188 - 50186 - 50181 - 50180 - 50178 - 5017750199 - 50198 - 50196 - 50195 - 50194 - 50193 - 50191 - 50190
 - 50401 - 50400 - 50397 - 50396 - 50394 - 50393 - 5039150416 - 50414 - 50413 - 50412 - 50411 - 50410 - 50407 - 50402
 - 50437 - 50436 - 50434 - 50431 - 50419 - 50418 - 5041750350 - 50349 - 50305 - 50294 - 50293 - 50292 - 50290 - 50438
 - 50014 - 50013 - 50010 - 50006 - 50002 - 50440 - 5043950035 - 50034 - 50029 - 50026 - 50022 - 50020 - 50019 - 50018
 - 50450 - 50449 - 50448 - 50447 - 50446 - 50445 - 5003650547 - 50545 - 50543 - 50542 - 50541 - 50540 - 50464 - 50451
 - 50127 - 50125 - 50124 - 50114 - 50113 - 50112 - 5054850064 - 50057 - 50056 - 50054 - 50052 - 50042 - 50038 - 50037
 - 50091 - 50084 - 50082 - 50079 - 50078 - 50074 - 5006650110 - 50094
إعالن عن اختتام أشغال حتديد األمالك الواقعة مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة "بئر مزوي" باجلماعة القروية بئر مزوي
قيادة بولنوار  -بئر مزوي دائرة خريبكة إقليم خريبكة
إن احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة يعلن للعموم عن اختتام
أشغال حتديد األمالك الواقعة مبنطقة التحفيظ العقاري اجلماعي
املدعوة "بئر مزوي" باجلماعة القروية بئر مزوي قيادة بولنوار – بئر
مزوي دائرة خريبكة إقليم خريبكة و أن أجل التعرض على حتفيظ

عدد  19 - 1136صفر  07( 1442أكتوبر )2020

4610
األمالك املذكورة ينتهي بعد مرور شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن
باجلريدة الرسمية عمال مبقتضيات الظهير رقم 1.69.174املؤرخ في 10
جمادى األولى  25( 1389يوليو )1969بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك
القروية.
املطالب رقم:
46050 - 46018 - 46008 - 46006 - 46005 - 46004 - 46003 - 45968
 - 46160 - 46151 - 46149 - 46081 - 46080 - 46079 - 4606647533 - 47507 - 47437 - 46170 - 46166 - 46165 - 46164 - 46162
 - 47791 - 47787 - 47759 - 47758 - 47757 - 47756 - 4753747922 - 47919 - 47918 - 47802 - 47796 - 47795 - 47794 - 47793
 - 47934 - 47933 - 47932 - 47931 - 47928 - 47927 - 4792446295 - 46163 - 46161 - 46020 - 46019 - 46016 - 47936 - 47935
 - 46063 - 46051 - 46037 - 46034 - 46011 - 45971 - 4633346335 - 46334 - 46327 - 46294 - 46293 - 46288 - 46133 - 46065
 - 46363 - 46362 - 46360 - 46359 - 46358 - 46347 - 4634646168 - 46167 - 46159 - 46157 - 46154 - 46144 - 46143 - 46364
 - 46183 - 46180 - 46179 - 46177 - 46173 - 46171 - 4616946208 - 46204 - 46203 - 46202 - 46201 - 46197 - 46196 - 46194
 - 46222 - 46217 - 46216إعالن عن اختتام أشغال حتديد األمالك الواقعة مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة " الكناديز" باجلماعة القروية
الكناديز قيادة بني خيران دائرة وادي زم إقليم خريبكة
إن احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة يعلن للعموم عن اختتام
أشغال حتديد األمالك الواقعة مبنطقة التحفيظ العقاري اجلماعي
املدعوة " الكناديز" باجلماعة القروية الكناديز قيادة بني خيران دائرة
وادي زم إقليم خريبكة وأن أجل التعرض على حتفيظ األمالك املذكورة
ينتهي بعد مرور شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية
عمال مبقتضيات الظهير رقم 1.69.174املؤرخ في  10جمادى األولى
 25( 1389يوليو )1969بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.
املطالب رقم:
48048 - 48037 - 48036 - 48035 - 48034 - 48033 - 48029 - 47951
 - 48055 - 48054 - 48053 - 48052 - 48051 - 48050 - 4804948390 - 48302 - 48288 - 48092 - 48091 - 48087 - 48064 - 48063
 - 48084 - 48082 - 48077 - 48076 - 48837 - 48470 - 4846448099 - 48097 - 48096 - 48095 - 48090 - 48088 - 48086 - 48085
 - 48403 - 48118 - 48110 - 48108 - 48105 - 48102 - 4810148585 - 48537 - 48422 - 48420 - 48414 - 48412 - 48411 - 48406
 - 48222 - 48159 - 48140 - 48128 - 48127 - 48123 - 4864248297 - 48294 - 48292 - 48291 - 48290 - 48282 - 48280

إعالن عن اختتام أشغال حتديد األمالك الواقعة مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة " تاشرافت" باجلماعة القروية
تاشرافت قيادة الشكران دائرة أبي اجلعد إقليم خريبكة
إن احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة يعلن للعموم عن اختتام
أشغال حتديد األمالك الواقعة مبنطقة التحفيظ العقاري اجلماعي
املدعوة " تاشرافت" باجلماعة القروية تاشرافت قيادة الشكران دائرة
أبي اجلعد إقليم خريبكة و أن أجل التعرض على حتفيظ األمالك
املذكورة ينتهي بعد مرور شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة
الرسمية عمال مبقتضيات الظهير رقم 1.69.174املؤرخ في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو )1969بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك
القروية.
		
املطالب رقم:
45087 - 44184 - 44115 - 44114 - 44113 - 44073 - 44070 - 44069
 - 44921 - 44898 - 44895 - 44853 - 45192 - 45115 - 4508944941 - 44843 - 44993 - 44989 - 44953 - 44925 - 44923 - 44922
 - 45014 - 45013 - 45012 - 45011 - 44988 - 44979 - 4494545027 - 45026 - 45025 - 45020 - 45018 - 45017 - 45016 - 45015
 - 44972 - 45079 - 45078 - 45073 - 45065 - 45063 - 4503145166 - 45164 - 45163 - 45162 - 45161 - 45155 - 45134 - 45119
 - 45173 - 45172 - 45171 - 45170 - 45169 - 45168 - 4516745484 - 45345 - 45343 - 45342 - 45341 - 45216 - 45214 - 45191
 - 45524 - 45518 - 45512 - 45511 - 45493 - 45492 - 4549145655 - 45652 - 45640 - 45639 - 45630 - 45527 - 45526 - 45525
 45656احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
				

بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 56033
إسم امللك " :فدان السيد ." 37049 - 09 - 03
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة أسيفان  ،جماعة بني سلمان  ،احملل
املدعو :تالوذمام
تاريخ التحديد 04 :مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 03 :ار  15س.
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نوعه :أرض فالحية .
اجملاورون:
شماال :األحباس،
شرقا :ممر ،محمد بوزيد،
جنوبا  :بن عمران ،
غربا :األحباس
طالب (ة)  :األوقاف العامة بشفشاون.
مطلب رقم 19 - 56037
إسم امللك " :دمنة عني سليمان ." 26651 - 03 - 03
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة بني دركول  ،جماعة بني صالح  ،احملل
املدعو :اسردون
تاريخ التحديد 05 :مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 08 :ار  80س.
نوعــه :أرض فالحية .
اجملاورون:
شماال :ورثة عياشي البردعي،
شرقا :ممر عمومي،
جنوبا  :احلاج عمور البردعي  ،مطلب عدد19 - 56038 :
غربا :مفضل احلسناوي
طالب (ة)  :األوقاف العامة بشفشاون.
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تاريخ التحديد 10 :مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 31 :ار  72س.
نوعــه :أرض فالحية .
اجملاورون:
شماال :محمد الروندي،
شرقا :محمد األندلوسي  ،ورثة خدوج الروندي،
جنوبا  :مطلب عدد، 19 - 56043 :
غربا :أحمد األندلوسي  ،ورثة أحمد األندلوسي  ،ورثة أحمد حمدوش
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان.
مطلب رقم 19 - 56040
إسم امللك " :قبريرة  482ج  1التابع ألحباس قبيلة ودراس ".
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة عني احلصن  ،جماعة السوق القدمي  ،احملل
املدعو :دوار الهرا
تاريخ التحديد 10 :مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 07 :ار  73س.
نوعــه :أرض فالحية .
اجملاورون:
شماال :أم كلثوم املقدم،
شرقا :عبد اهلل املقدم،
جنوبا  :عبد اهلل املقدم ،
غربا :محمد اخلليل بوعراب،
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 19 - 56038
إسم امللك " :دمنة اجيارة ." 26671 - 03 - 03
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة بني دركول  ،جماعة بني صالح  ،احملل
املدعو :اسردون
تاريخ التحديد 05 :مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 03 :ار  26س.
نوعــه :أرض فالحية .
اجملاورون:
شماال :مطلب عدد ، 19 - 56037 :مفضل
احلسناوي،
شرقا :ممر  ،حاج عمور البردعي،
جنوبا  :أحمد عبد السالم زياتيا،
غربا :أحمد عبد السالم زياتيا،
طالب (ة)  :األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 19 - 55370
إسم امللك " :الدمنة ".
موقعه  :إقليم وزان  ،قيادة و جماعة زومي  ،احملل املدعو :حالوة
تاريخ التحديد 06 :مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 05 :ار  72س.
نوعــه :أرض فالحية بها بناء يتكون من سفل ومعصرة مع بئر
اجملاورون:
شماال :اخلودي أحمد ،
شرقا :اخلودي أحمد،
جنوبا  :عبد السالم حكماوي ،
غربا :اخلدي الناجي ،زرغيني محمد
طالب (ة)  :األوقاف العامة بوزان.

مطلب رقم 19 - 56039
إسم امللك " :بني الويدان  477ج  3التابع ألحباس قبيلة ودراس ".
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة عني احلصن  ،جماعة السوق القدمي  ،احملل
املدعو :دوار الهرا

مطلب رقم 19 - 55373
إسم امللك " :بوشافع ." 2
موقعه  :إقليم وزان  ،قيادة مقريصات  ،جماعة عني بيضاء احملل املدعو:
دوار ريحانة

4612
تاريخ التحديد 22 :يوليوز 2019
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ  16ار  94س.
نوعــه :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون:
شماال :األحباس  ،ورثة الريحاني  ،شهبون عبد
النبي  ،بوحياني أحمد ،
شرقا :الواد،
جنوبا  :عيسالي محمد  ،مقبرة  ،بوشافع الكرفطيمصطفى
غربا :السربولي أحمد  ،جازولي كريكبة  ،العيسالي حلسن
طالب (ة)  :األوقاف العامة بوزان
مطلب رقم 19 - 55377
إسم امللك " :بوشافع ." 1
موقعه  :إقليم وزان  ،قيادة مقريصات  ،جماعة عني بيضاء  ،احملل
املدعو :دوار ريحانة
تاريخ التحديد 22 :يوليوز 2019
املساحة التي أظهرها التصميم 47 :ار  33س.
نوعــه :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون:
شماال :ورثة العيسوني أحمد  ،ورثة املقدم  ،األحباس
شرقا :ورثة سربوت،
جنوبا  :الدراوي محمد بن محمد  ،األحباس  ،مقبرة
غربا :بلغادة عبد السالم
طالب (ة)  :األوقاف العامة بوزان
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تاريخ التحديد 17 :سبتمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم 56 :ار  56س.
نوعــه :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون:
شماال :خندق ثم األحباس
شرقا :ورثة محمد البقالي
جنوبا  :محمد البقالي
غربا :خندق
طالب (ة)  :األوقاف العامة بشفشاون.
مطلب رقم 19 - 55915
إسم امللك " :أرض اخلير "
موقعه  :إقليم وزان ،قيادة وجماعة مقريصات  ،احملل املدعو  :الدليمة
العوينة
تاريخ التحديد 23 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم  72 :ار
نوعــه :أرض فالحية بها شجرتني
اجملاورون:
شماال :خندق ،
شرقا :رسم عقاري عدد، 19 - 103348 :
جنوبا  :خندق ثم السنيتي محمد،
غربا :ورثة السنيتي أحمد  ،العزيبي أحمد ،
طالب (ة)  :محمد بن عبد السالم املغاسل.
مطلب رقم 19 - 56001

مطلب رقم 19 - 55643
إسم امللك " :خندق الغريس ج  3رقم  78أحباس نيابة احلوز ".
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة املالليني  ،جماعة صدينة  ،احملل املدعو:
خندق الغريس
تاريخ التحديد 04 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 19 :ار  77س.
نوعــه :أرض فالحية ..
اجملاورون:
شماال :ملك محمد بن سالم
شرقا :حسني احلراق ومن معه ،محمد بن سالم
جنوبا  :خندق
غربا :الطريق
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان.

إسم امللك " :أمالح "
موقعه  :إقليم شفشاون ،قيادة بواحمد  ،جماعة تزكان  ،احملل املدعو
 :دوار احلامة
تاريخ التحديد 19 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم  02 :هـ  41ار  50س
نوعــه :أرض بها معمل
اجملاورون:
شماال :ورثة العياشي بوزكري ،ساقية
شرقا :محمد بن زكور ،
جنوبا  :طالب التحفيظ،
غربا :ورثة عبد السالم القاللوسي  ،األحباس ،
طالب (ة)  :محمد بن محمد مرصو.

مطلب رقم 19 - 55697
إسم امللك" :خندق الفتوح 31602 - 05 - 03
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة و جماعة تنقوب  ،احملل املدعو:
الشنتوف

مطلب رقم 19 - 55281
إسم امللك :املندلوس ".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة بني يدر  ،جماعة السحتريني ،احملل املدعو:
دوار اشتاونة
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4613

تاريخ التحديد 17 :يناير .2019

جنوبا  :ممر عمومي ،

املساحة التي أظهرها التصميم 27 :هـ  76ار  04س.

غربا :ورثة منصور علي بن التهامي  ،احمد برمية

نوعــه :أرض فالحية بجزء منها مدرسة ومقبرة تتكون من قطعتني:

طالب (ة)  :األوقاف العامة بوزان.

القطعة األولى :مساحتها  23 :هـ  57ار 03س
اجملاورون:
شماال :ممر عمومي  ،مزارع دوار شتاونة،
شرقا :مزارع دوار اشتاونة ،
جنوبا  :ممر عمومي ،
غربا :رسم عقاري عدد19 - 107582 :
القطعة الثانية :مساحتها  04 :هـ 19ار 01س
اجملاورون:

مطلب رقم 19 - 55960
إسم امللك :عني اجلامع ".
موقعه  :إقليم وزان  ،قيادة وجماعة بني بوقرة  ،احملل املدعو  :عني
اجلامع
تاريخ التحديد 10 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 25 :ار  23س.
نوعــه :أرض فالحية بها أشجار الزيتون

شماال :ممر عمومي ،
شرقا :مزارع دوار اشتاونة ،
جنوبا  :ممر عمومي ،

اجملاورون:
شماال :خندق
شرقا :الواد ،

غربا :ممر عمومي،
طالب(ة):اجلماعة الساللية اشتاونة الوصي عنها السيد وزير الداخلية.
مطلب رقم 19 - 55954

جنوبا  :خندق ،
غربا :الشاعر خمار  ،محمد شيشي  ،الشاعر عبد السالم
طالب (ة)  :األوقاف العامة بوزان.

إسم امللك :اقريقز ".
موقعه  :شفشاون  ،اجلماعة احلضرية لشفشاون  ،احملل املدعو :حجر
الزاوية زنقة اخلليل  ،حي الشرفاء
تاريخ التحديد 12 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :ار  46س.
نوعــه :أرض عارية:

مطلب رقم 19 - 55971
إسم امللك :فدان عني خلوة بالدارن ." 26531 - 13 - 03
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة وجماعة بني دركول  ،احملل املدعو :
أرغالن
تاريخ التحديد 13 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :هـ  75ار  50س.

اجملاورون:

نوعــه :أرض فالحية .

شماال :زنقة،
شرقا :محمد بن يعقوب ومن معه ،
جنوبا  :محمد بن يعقوب ومن معه ،
غربا :زنقة ،
طالب (ة)  :جالل بن العياشي اقريقز.
مطلب رقم 19 - 55958
إسم امللك :السماط ".
موقعه  :إقليم وزان  ،قيادة وجماعة بني بوقرة  ،احملل املدعو  :السماط
تاريخ التحديد 10 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 28 :ار  58س.
نوعــه :أرض فالحية بها أشجار مثمرة بها بناء
اجملاورون:

اجملاورون:
شماال :االحباس
شرقا :املفضل الزري  ،ورثة عبد القادر الزري ،
جنوبا  :أكدم ،
غربا :خندق،
طالب (ة)  :األوقاف العامة بشفشاون.
مطلب رقم 19 - 55983
إسم امللك :ملك نور ".
موقعه  :شفشاون  ،اجلماعة احلضرية لشفشاون  ،احملل املدعو  :احلجر
بنعرم  ،احلي اإلداري عني حوزي
تاريخ التحديد 12 :فبراير 2020

شماال :برمية أحمد  ،ورثة محمد نيفتيني

املساحة التي أظهرها التصميم 01 :ار  07س.

شرقا :محمد منصور  ،عبد اهلل منصور ،

نوعــه :أرض بها بناء يتكون من سفل وطابقني علويني

4614
اجملاورون:
شماال :رشيد اورياغل
شرقا :زنقة ،
جنوبا  :العياشي الهبطي ،
غربا :زنقة
طالب (ة)  :محسن بن أحمد القاسمي.
مطلب رقم 19 - 55989
إسم امللك :أرض بهوتة مسجد لوبر ." 25038 - 01 - 03 1
موقعه  :شفشاون  ،اجلماعة احلضرية لشفشاون  ،احملل املدعو  :لوبار
تاريخ التحديد 18 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ  03ار  14س.
نوعــه :أرض عارية بجزء منها ملعب
اجملاورون:
شماال :رسم عقاري عدد19 - 67000 :
شرقا :عبد القادر النبخوت ،
جنوبا  :عبد الرحمان النبخوت  ،محمد اخلراز ،
ورثة عبد الرحمان النبخوت ،
غربا :خندق  ،ممر
طالب (ة)  :األوقاف العامة بشفشاون.
مطلب رقم 19 - 55991
إسم امللك :مقبرة أقجيون ".
موقعه  :إقليم شفشاون ن قيادة وجماعة باب تازة  ،احملل املدعو :
أقجيون
تاريخ التحديد 18 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 15 :ار  47س.
نوعــه :أرض بها مقبرة
اجملاورون:
شماال :طريق وطنية
شرقا :ورثة املفضل األحرش  ،احلسن بن سليمان هارون ،
جنوبا  :احلاج أحمد هارون ،
غربا :األحباس  ،أحمد الهارون ،
طالب (ة)  :األوقا ف العامة بشفشاون.
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اجملاورون:
شماال :طريق وطنية
شرقا :األحباس
جنوبا  :األحباس ،
غربا :ورثة أحمد عديلة  ،خندق ،
طالب (ة)  :األوقاف العامة بشفشاون.
مطلب رقم 19 - 45735
إسم امللك :الدولة /782ح ".
موقعه  :تطوان  ،اجلماعة احلضرية لتطوان  ،احملل املدعو  :درب النقيبة
تاريخ التحديد 15 :يناير 2018
املساحة التي أظهرها التصميم 11 :س.
نوعــه :أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي مع ملحق
اجملاورون:
شماال :ملك الغير
شرقا :محمد بن رحو
جنوبا  :زنقة ،
غربا :زنقة ،
طالب (ة)  :الدولة امللك اخلاص.
مطلب رقم 19 - 40304

إسم امللك :الرمل ." 1
موقعه  :إقليم وزان  ،قيادة وجماعة زومي  ،احملل املدعو  :الرمل 1
تاريخ التحديد 29 :يوليوز 2019
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :ار  09س.
نوعــه :أرض فالحية
اجملاورون:
شماال :عبد اهلل حميدي
شرقا :أحمد النجار
جنوبا  :احلسن بن محمد ،
غربا :ورثة عبد اهلل قاسم ،
طالب (ة)  :األوقاف العامة بوزان.
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 19 - 46153
إسم امللك " :لطيفة  -الزهرة"
موقعه :تطوان اجلماعة احلضرية لتطوان احملل املدعو :حجر املقوس
مطلب رقم 19 - 56030
طالب (ة) التحفيظ :لطيفة بنت عبد اجمليد بلدي ومن معها
إسم امللك :فدان سيدي ح مرزوق ." 26796 - 03 - 03
نوعه :أرض عارية
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة بني دركول  ،جماعة بني صالح  ،احملل
مساحته 01 :ار  99س
املدعو  :أسردون
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1017
تاريخ التحديد 05 :مارس 2020
بتاريخ  27يونيو .2018
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ  32ار 99س.
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
املصطفى طريفة
			
نوعــه :أرض فالحية بها بناية مع أشجار التني والفلني
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محافظة سال املدينة

4615
مطلب رقم 20 - 3569

إسم امللك " :باللي "
موقعه  :سال املدينة  ،زنقة القصر الكبير رقم  26مقاطعة تابريكت .
وقع حتديده في  03 :يناير .2020
مطلب رقم 20 - 3566
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر 11سنتيارا.
إسم امللك " :مسجد سيدي زيتون الصف "
نوعه  :دار للسكنى بطابق سفلي ومرآب وسطح .
موقعه  :سال املدينة ،احملل املدعو مسجد سيدي زيتون الصف
اجملاورون :
مقاطعة باب ملريسة.
شماال  :الرسم العقاري .20 - 81473
وقع حتديده في  16 :ديسمبر .2019
شرقا  : :زنقة القصر الكبير عرضها 10م
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  63 :سنتيارا.
جنوبا  :زنقة غيرنافذة عرضها 3.88م
نوعه  :مسجد بطابق أرضي
غربا  :حمام العروسة.
اجملاورون :
احلقوق العينية  :الشيء .
شماال  :زنقة سيدي زيتون عرضها  1.45م .
طالبو التحفيظ  :السيد باللي السعيد بن امليلودي ومن معه.
شرقا  :ورثة احمد بلحسن.
احملافظ على االمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة
جنوبا  :السيد عمراوجنيم.
العلمي النعيم
			
غربا  :زنقة سيدي احمد حجي عرضها  1.55م.
احلقوق العينية  :الشيء .
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال.

مطلب رقم 20 - 3567
إسم امللك " :مسجد ابي األنوار "
موقعه  :سال املدينة ،احملل املدعو مسجد أبي األنوار مقاطعة باب ملريسة.
وقع حتديده في  16 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  77 :سنتيارا.
نوعه  :مسجد بطابق أرضي وطابق علوي واحد وملحقة وسطح.
اجملاورون :
شماال  :ورثة حمان بن اجلياللي.
شرقا  :زنقة أبي األنوار بعرض متغير.
جنوبا  :زنقة بوطويل عرضها 2.95م.
غربا  :زنقة غميرس عرضها  1.85م.
احلقوق العينية  :الشيء .
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال.
مطلب رقم 20 - 3568
إسم امللك " :مسجد راس املوقف "
موقعه  :سال املدينة  ،احملل املدعو مسجد راس املوقف مقاطعة باب ملريسة.
وقع حتديده في  16 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  72 :سنتيارا.
نوعه  :مسجد بطابق أرضي ومتجر.
اجملاورون :
شماال  :زنقة بوطويل عرضها 2.35م.
شرقا  :زنقة باب سبتة بعرض متغير.
جنوبا  :األحباس.
غربا  :األحباس.
احلقوق العينية  :الشيء .
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال.

محافظة تازة
مطلب رقم .21 - 3520
اسم امللك  :مدرسة احملطة االبتدائية.
موقعه  :اقليم تازة بلدية واد أمليل احملل املدعو حوض مجبر حي احملطة.
وقع حتديده في  :فاحت مارس .2006
مساحته  86 :آر  69س.
نوعه  :أرض بها بنايات مدرسية .
اجملاورون :
القطعة االولى :
شماال  :ورثة التازي بن أحمدالرسمني العقاريني عدد ،21 - 10218 :
 ،21 - 10928التوزاني أحمد
شرقا  :زنقة
جنوبا  :زنقة
غربا  :زنقة ،املطلب عدد /17797 :ف.
القطعة الثانية :
شماال  :زنقة
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد /17797 :ف
جنوبا  :زنقة
غربا  :زنقة
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
مطلب رقم .21 - 19679
اسم امللك  :ساقي ثاني 1
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة و جماعة بني لنث ،احملل املدعو دوار الصدادقة
وقع حتديده في  23 :ماي 2018
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مساحته  17 :آر  40س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :ورثة بوريابة أحمد ،لقرع علي.
شرقا  :لقرع علي
جنوبا  :شعبة
غربا  :لقرع علي ،ورثة بوريابة أحمد.
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف تازة و جرسيف.
مطلب رقم .21 - 19776
اسم امللك  :جامع القوالع.
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة بني لنث ،جماعة أوالد الشريف دوار املاليلة.
وقع حتديده في  04 :مارس .2019
مساحته  01 :هـ  03آر  25س.
نوعه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :بوشامة الياقوت ،بوشامة حدهوم ،حدادو محمد.
شرقا  :حدادو محمد
جنوبا  :حدادو محمد ،شعبة ،حدادو أحمد ،أوالد أحمدد قرايرة
غربا  :الدخيسي أحمد ،الدخيسي احلسني.
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف تازة و جرسيف.
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اجملاورون :
شماال  :حلبيب امحمد ،ورثة الصادقي محمد ،حلبيب محمد.
شرقا  :شعبة
جنوبا  :حلبيب محمد
غربا  :ورثة اعزيزة أحمد.
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف تازة و جرسيف.
مطلب رقم .21 - 20590
اسم امللك  :امحجر 1
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة بني لنث ،جماعة اوالد الشريف ،احملل
املدعو سيدي بويدو.
وقع حتديده في  31 :ماي .2019
مساحته 10 :آر  68س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الفخري حلسن ،اطنيفس محمد
شرقا  :غشام ادريس.
جنوبا  :الدريوش جمال ،بادهن مصطفى ،برطاط الصغير
غربا  ، :لطرش عبد املالك ،كريبل احلسني.
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف تازة جرسيف.
مطلب رقم .21 - 20592

مطلب رقم .21 - 19781
اسم امللك  :جامع بني سراج ،1
موقعه  :اقليم تازة ،دائرة تاهلة ،قيادة بني وراين الغربية ،جماعة
الصميعة ،احملل املدعو بني سراج.
وقع حتديده في  02 :يوليو 2018
مساحته  12 :آر  91س،
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار من الزيتون و مسجد.
اجملاورون :
شماال  :زناك عبد اهلل ،أشمالل احلسني
شرقا  :عزيزة محمد
جنوبا  :زناك حلسن ،الفرحي محمد.
غربا  :الفرحي محمد ،زناك عبد اهلل.
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

اسم امللك  :امحجر 3
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة بني لنث ،جماعة اوالد الشريف ،احملل
املدعو سيدي بويدو.
وقع حتديده في  31 :ماي .2019
مساحته  05 :آر  51س
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :لطرش عبد العالي.
شرقا  :الدريوش بوجمعة.
جنوبا  :عبد السالم الطيب  ،لوالت محمد
غربا  :عبد السالم الطيب  ،لوالت محمد ،احميداش عبد القادر.
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم .21 - 19786
اسم امللك  :تاغدة بني سراج .3
موقعه  :اقليم تازة ،دائرة تاهلة ،قيادة بني وراين الغربية ،جماعة
الصميعة ،احملل املدعو بني سراج.
وقع حتديده في  03 :يوليو .2018
مساحته  17 :ار  91س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

مطلب رقم .21 - 20596
اسم امللك  :أورثو نعمر
موقعه  :اقليم تازة ،دائرة تاهلة ،قيادة بوزمالن ،جماعة آيت سغروشن
احملل املدعو ثورثوت
وقع حتديده في  27 :ماي .2019
مساحته  01 :هـ  20ار 96س.
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون
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اجملاورون :
شماال  :طريق
شرقا  :ورثة احلسني بن علي
جنوبا  :ورثة احلسني بن علي ،ورثة عقا عمر ،أنفتاح حسن ،عمر أنفتاح.
غربا  :ورثة حمو بن عبد اهلل ،عبد اهلل أنفتاح.
طالب التحفيظ  :عمرو أنفتاح بن محند.
مطلب رقم .21 - 20693
اسم امللك  :بوفتيسن
موقعه  :اقليم و دائرة تازة ،اجلماعة القروية باب مرزوقة ،دوار الشقة.
وقع حتديده في  08 :يوليو .2019
مساحته  94 :س.
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :زنقة
شرقا  :الرسم العقاري عدد .21 - 35308 :
جنوبا  :علي أهموط ،الرسم العقاري عدد 21 - 32982 :
غربا  :الصديق الشيهب.
طالب التحفيظ  :اخنافو اخملتار بن عبد القادر.
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شرقا  :املياه و الغابات.
جنوبا  :ورثة محمد عامر،
غربا  :واد ،لزعر محمد.
طالب التحفيظ  :محمد اليوسفي بن عامر
مطلب رقم .21 - 20881
اسم امللك  :احفور نشطاب
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تاهلة ،قيادة و جماعة الزراردة ،احملل املدعو
أحفور نشطاب.
وقع حتديده في  05 :فبراير .2020
مساحته  03 :هـ  89ار  65س .
نوعه  :أرض فالحية بها بناية و أشجار مختلفة
اجملاورون :
شماال  :ورثة شطاب علي.
شرقا  :ورثو عادر رحو  ،الشايب يامنة ،شعبة.
جنوبا  :واد بوعروس ،ورثة راوراو ،ممر عمومي.
غربا  :ورثة راوراو.
طالب التحفيظ  :حلسن شطاب بن علي.

مطلب رقم .21 - 20775
اسم امللك  :دالية بني ورياغ ايضا
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة واد أمليل ،قيادة بني افراسن ،جماعة الربع
الفوقي احملل املدعو دوار بني عمار.
وقع حتديده في  07 :يناير .2020
مساحته  13 :ار  71س .
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  ،21 - 4172ورثة بوطيبي.
شرقا  :ملراس محمد
جنوبا  :أوالد بلقاسم أحمد
غربا  :الرسم العقاري عدد ،21 - 4172
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم .21 - 20963
اسم امللك  :ملك الهواري.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة واد أمليل ،قيادة و جماعة غياثة الغربية دوار
عني سكاك.
وقع حتديده في  30 :ديسمبر .2019
مساحته  03 :ار  14س .
نوعه  :أرض بها بناء من سفلي .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 21 - 36791 :
شرقا  :الرسم العقاري عدد 21 - 36791 :
جنوبا  :طريق.
غربا  :ورثة طليح.
طالب التحفيظ  :احلسني الهواري بن محمد.

مطلب رقم .21 - 20844

مطلب رقم .21 - 21057

اسم امللك  :امني 1
موقعه  :اقليم تازة دائرة واد أمليل ،قيادة بوحلو ،جماعة بوشفاعة .
وقع حتديده في  09 :مارس .2020
مساحته  02 :هـ  52آر  77س.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية من طابق أرضي.
اجملاورين :
شماال  :ممر عمومي ،الرسم العقاري عدد  ،21 - 26674 :ورثة بحلوسي
محمد ،أحباس تازة ،ورثة احلاج الطيب.

اسم امللك  :الفحص
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،اجلماعة القروية باب مرزوقة احملل املدعو
دوار الدمنة.
وقع حتديده في  07 :فبراير .2020
مساحته  11 :ار  32س .
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :املهدي بن عبد اجلليل
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شرقا  :الرسم العقاري عدد /6242 :ف
جنوبا  :ممر عمومي.
غربا  :ورثة عزوز بودان.
طالب التحفيظ  :عبد العزيز زمليط بن محمد.
مطلب رقم .21 - 21087
اسم امللك  :سوق االثنني
موقعه  :اقليم تازة ،دائرة أكنول ،جماعة و مركز تيزي و سلي
وقع حتديده في  27 :فبراير .2020
مساحته  01 :هـ  79آر  51س،
نوعه  :أرض بها بنايات و سوق و ملعب رياضي.
اجملاورون :
شماال  :زنقة
شرقا  :طريق
جنوبا  :زنقة
غربا  :زنقة
طالب التحفيظ  :اجمللس اجلماعي لتيزي و سلي.
مطلب رقم .21 - 21096
اسم امللك  :عني الثالثاء
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تاينست ،قيادة باب املروج ،جماعة الترايبة
احملل املدعو عني الثالثاء.
وقع حتديده في  05 :مارس .2020
مساحته  02 :ار  67س .
نوعه  :أرض بها معصرة الزيتون و شجرتي البرقوق.
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج محمد
شرقا  :ورثة بومعاوي أحمد
جنوبا  :ممر عمومي ،بوعيش امحمد.
غربا  :ورثة أوالد بوزيان.
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف تازة و جرسيف.
مطلب رقم .21 - 21097
اسم امللك  :عني مسعود
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تاينست ،قيادة باب املروج ،جماعة الترايبة
احملل املدعو عني الثالثاء.
وقع حتديده في  09 :مارس .2020
مساحته  04 :ار  07س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :ورثة املراحي بن حمادي.
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شرقا  :ورثة عائشة بن طيب.
جنوبا  :ورثة املراحي بن حمادي.
غربا  :ورثة املراحي بن حمادي.
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف تازة و جرسيف.
مطلب رقم .21 - 21132

اسم امللك  :القشلة
موقعه  :اقليم تازة ،دائرة تاهلة ،قيادة بني وراين الغربية جماعة
الصميعة دوار القصارات.
وقع حتديده في  17 :مارس .2020
مساحته  02 :آر  16س،
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار من الزيتون
اجملاورون :
شماال  :زنقة
شرقا  :زنقة
جنوبا  :العزوزي علي
غربا  :ورثة محمد بن عبد اهلل.
طالب التحفيظ  :اسماعيل املنير بن احلسني.
مطلب رقم .21 - 19789
اسم امللك  :مقبرة اشقربان
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تاينست ،قيادة امسيلة ،جماعة البرارحة
احملل املدعو دوار اشقربان.
وقع حتديده في  04 :يوليو .2018
مساحته  01 :هـ  57ار  21س .
نوعه  :أرض بها مقبرة
اجملاورون :
شماال  :امغيزو محمد ،الكوراري عمر ،اشليوط علي،
شرقا  :امغيزو محمد ،مطلب التحفيظ عدد .21 - 19790 :
جنوبا  :اشقرباني أحمد
غربا  :اشقرباني محمد ،اشقرباني أحمد.
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف تازة و جرسيف.
مطلب رقم .21 - 19790
اسم امللك  :مسجد اشقربان
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تاينست ،قيادة امسيلة ،جماعة البرارحة .
وقع حتديده في  04 :يوليو .2018
مساحته  07 :آر  01س،
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار مختلفة و بئر و مسجد
اجملاورون :
شماال  :امغيزو محمد
شرقا  :جرف
جنوبا  :اشقرباني محمد
غربا  :مطلب التحفيظ عدد .21 - 19789 :
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف تازة و جرسيف.
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مطلب رقم .21 - 21126
اسم امللك  :وكالة اتصاالت املغرب ملك عدد
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة أكنول ،قيادة و جماعة و مركز تيزي و سلي .
وقع حتديده في  26 :مارس .2020
مساحته  04 :آر  57س،

إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى“ :جتاو
املطلب عدد  ،21 - 21169 :الذي أدرج أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد 1103املؤرخة في  19 :فبراير 2020

نوعه  :أرض بها بناية من سفلي
اجملاورون :
شماال  :بريد املغرب

فبدال من :
رقم املطلب 21 - 20169
إقرأ :
رقم املطلب 21 - 21169
والباقي بدون تغيير

شرقا  :ممر عمومي
جنوبا  :رثج.
غربا  :طريق اقليمية رقم 305
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص
مطلب رقم .21 - 20859

جنوبا  :البحلوسي علي بن حمو
غربا  :زنقة
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1130 :
املؤرخة في  26 :اغسطس . 2020

				

احملافظ على األمالك العقارية بتازة
بنعمارة عبد الرحيم

اسم امللك  :وسيم
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة أكنول قيادة و جماعة تيزي و سلي دوار أزرو.
وقع حتديده في  14 :يناير .2020
مساحته  78 :آر  41س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار مختلفة و بنايتني من سفلي و طابقني
علويني و حديقتني.
اجملاورون :
شماال  :شعبة
شرقا  :اليعالوي عماروش

محافظة اسفي
اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
اجلماعي الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "البخاتي "
اقليم اسفي

جنوبا  :احمد اومازيغ ،شعبة
غربا  :اليعالوي عيادة ،احمد اومازيغ.
طالبو التحفيظ  :عزيز اليعالوي بن جياللي و من معه.
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 21 - 21079
امللك املسمى  :تاغروت
مساحته  98 :س.
الكائن  :إقليم تازة ،بلدية تاهلة ،حي املسيرة.
طالبو التحفيظ  :البحلوسي فيصل بن علي و من معه
قد وقع حتديده في  21 :فبراير .2020
نوعه  :ارض بها بناية من سفلي.
اجملاورون :
شماال  :فنيد ارقية
شرقا  :ورثة بناصر بوطيب علي.

99126 - 98965 - 98809 - 98589 - 98352 - 98257 - 98147 - 97932
 - 98966 - 98811 - 98601 - 98354 - 98260 - 98153 - 9793698975 - 98812 - 98611 - 98358 - 98261 - 98154 - 97943 - 99136
 - 98813 - 98612 - 98362 - 98271 - 98155 - 97973 - 9914098814 - 98618 - 98366 - 98278 - 98156 - 97984 - 99141 - 98980
 - 98626 - 98370 - 98284 - 98158 - 97998 - 99152 - 9899198629 - 98377 - 98289 - 98160 - 98003 - 99157 - 98999 - 98815
 - 98378 - 98290 - 98162 - 98013 - 99164 - 99003 - 9881698379 - 98297 - 98172 - 98021 - 99171 - 99005 - 98823 - 98640
 - 98300 - 98176 - 98029 - 99172 - 99009 - 98834 - 9864598302 - 98181 - 98035 - 99185 - 99012 - 98842 - 98663 - 98388
 - 98183 - 98045 - 99203 - 99017 - 98843 - 98665 - 9839198187 - 98048 - 99222 - 99019 - 98844 - 98666 - 98392 - 98303
 - 98049 - 99223 - 99027 - 98845 - 98667 - 98394 - 9830598050 - 99224 - 99028 - 98846 - 98680 - 98396 - 98307 - 98188
 - 99225 - 99032 - 98848 - 98692 - 98398 - 98308 - 9819299226 - 99042 - 98852 - 98693 - 98399 - 98311 - 98193 - 98054
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 - 99043 - 98857 - 98706 - 98400 - 98313 - 98197 - 9805799044 - 98870 - 98716 - 98401 - 98314 - 98198 - 98067 - 99227
 - 98873 - 98723 - 98414 - 98315 - 98202 - 98068 - 9922898874 - 98729 - 98415 - 98318 - 98204 - 98069 - 99230 - 99047
 - 98736 - 98416 - 98320 - 98216 - 98071 - 99232 - 9908098745 - 98417 - 98323 - 98217 - 98072 - 99236 - 99081 - 98876
 - 98423 - 98326 - 98218 - 98100 - 99237 - 99082 - 9889198447 - 98328 - 98220 - 98102 - 99238 - 99086 - 98903 - 98758
 - 98338 - 98228 - 98109 - 99240 - 99087 - 98908 - 9876898339 - 98229 - 98112 - 99242 - 99088 - 98909 - 98772 - 98451
 - 98230 - 98113 - 99243 - 99090 - 98914 - 98773 - 9846998232 - 98119 - 99250 - 99092 - 98920 - 98774 - 98473 - 98341
 - 98122 - 99251 - 99099 - 98929 - 98779 - 98479 - 9834298125 - 99259 - 99100 - 98932 - 98782 - 98504 - 98345 - 98233
 - 99265 - 99101 - 98933 - 98783 - 98517 - 98346 - 9823499266 - 99102 - 98935 - 98788 - 98526 - 98347 - 98239 - 98140
 - 99107 - 98937 - 98792 - 98530 - 98349 - 98242 - 9814199113 - 98953 - 98807 - 98559 - 98350 - 98244 - 98142 - 99267
 - 98956 - 98808 - 98578 - 98351 - 98249 - 98146 - 9926899997 - 99816 - 99657 - 99496 - 99368 - 99271 - 99269 - 99122
 99658 - 99497 - 99369 - 99272 - 100384 - 100197 - 100096 99370 - 99274 - 100402 - 100198 - 100097 - 100000 - 99826 100404 - 100200 - 100098 - 100001 - 99831 - 99659 - 99508 100101 - 100008 - 99845 - 99660 - 99509 - 99372 - 99275 - 99849 - 99662 - 99512 - 99373 - 99276 - 100409 - 10021299515 - 99376 - 99277 - 100432 - 100213 - 100105 - 100010
 99278 - 100440 - 100214 - 100107 - 100011 - 99856 - 99665 100217 - 100108 - 100012 - 99857 - 99680 - 99516 - 99378 100013 - 99872 - 99685 - 99528 - 99381 - 99282 - 100447 99686 - 99529 - 99382 - 99283 - 100448 - 100219 - 100109 99383 - 99284 - 100449 - 100221 - 100111 - 100015 - 99875 100450 - 100222 - 100113 - 100018 - 99876 - 99696 - 99530 100114 - 100024 - 99877 - 99698 - 99531 - 99395 - 99289 - 99879 - 99703 - 99532 - 99397 - 99291 - 100454 - 10023099541 - 99398 - 99292 - 100459 - 100239 - 100115 - 100032
 99295 - 100492 - 100244 - 100117 - 100033 - 99883 - 99711 100253 - 100126 - 100034 - 99884 - 99720 - 99551 - 99400 100035 - 99889 - 99723 - 99558 - 99402 - 99296 - 100503 99725 - 99559 - 99409 - 99297 - 100504 - 100256 - 100127 99416 - 99302 - 100509 - 100263 - 100128 - 100036 - 99890100514 - 100264 - 100132 - 100039 - 99897 - 99726 - 99571 -
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 100134 - 100040 - 99902 - 99728 - 99573 - 99418 - 99306 - 99903 - 99729 - 99578 - 99419 - 99311 - 100522 - 10027599579 - 99421 - 99314 - 100529 - 100279 - 100137 - 100044
 99318 - 100532 - 100281 - 100152 - 100047 - 99907 - 99734 100282 - 100153 - 100050 - 99920 - 99739 - 99586 - 99422 100052 - 99923 - 99753 - 99589 - 99423 - 99326 - 100533 99764 - 99598 - 99434 - 99330 - 100538 - 100283 - 100160 99439 - 99333 - 100539 - 100284 - 100166 - 100054 - 99924 100541 - 100306 - 100171 - 100055 - 99926 - 99765 - 99599 100175 - 100057 - 99930 - 99766 - 99600 - 99443 - 99334 - 99931 - 99770 - 99602 - 99444 - 99350 - 100548 - 10030799612 - 99464 - 99355 - 100555 - 100311 - 100176 - 100066
 99357 - 100567 - 100315 - 100179 - 100067 - 99938 - 99774 100321 - 100180 - 100071 - 99967 - 99779 - 99620 - 99466 100072 - 99969 - 99787 - 99623 - 99472 - 99358 - 100583 99788 - 99625 - 99481 - 99359 - 100591 - 100322 - 100182 99482 - 99362 - 100595 - 100345 - 100187 - 100074 - 99978 100599 - 100349 - 100188 - 100075 - 99984 - 99789 - 99634 100189 - 100081 - 99989 - 99799 - 99640 - 99486 - 99364 99994 - 99811 - 99643 - 99487 - 99365 - 100615 - 100350 - 99656 - 99491 - 99366 - 100629 - 100357 - 100191 - 100093- 100643 - 100642 - 100380 - 100195 - 100094 - 99996 - 99815
101252 - 101198 - 101145 - 101081 - 101023 - 100921 - 100806
 - 101083 - 101024 - 100922 - 100808 - 100650 - 101297100923 - 100810 - 100651 - 101298 - 101253 - 101199 - 101146
 - 101299 - 101257 - 101200 - 101148 - 101084 - 101026101202 - 101149 - 101085 - 101027 - 100925 - 100811 - 100658
 - 101029 - 100927 - 100818 - 100676 - 101300 - 101259100821 - 100677 - 101301 - 101260 - 101205 - 101150 - 101086
 - 101261 - 101206 - 101151 - 101087 - 101030 - 100929101152 - 101089 - 101031 - 100934 - 100826 - 100679 - 101307
 - 100942 - 100834 - 100691 - 101309 - 101262 - 101207100695 - 101313 - 101263 - 101210 - 101156 - 101091 - 101032
 - 101211 - 101157 - 101092 - 101033 - 100952 - 100835101094 - 101034 - 100961 - 100837 - 100700 - 101315 - 101265
 - 100844 - 100708 - 101317 - 101266 - 101213 - 101158101318 - 101268 - 101215 - 101159 - 101096 - 101037 - 100965
 - 101160 - 101097 - 101038 - 100966 - 100846 - 100730101039 - 100971 - 100850 - 100735 - 101320 - 101269 - 101217
 - 100738 - 101321 - 101270 - 101218 - 101162 - 101099101271 - 101219 - 101163 - 101103 - 101040 - 100972 - 100861
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 - 101104 - 101043 - 100975 - 100862 - 100741 - 101322100976 - 100865 - 100743 - 101323 - 101272 - 101220 - 101164
 - 101324 - 101273 - 101221 - 101165 - 101110 - 101044101222 - 101166 - 101112 - 101047 - 100977 - 100866 - 100744
 - 101050 - 100978 - 100868 - 100746 - 101326 - 101274100869 - 100747 - 101327 - 101275 - 101224 - 101167 - 101113
 - 101276 - 101225 - 101170 - 101116 - 101051 - 100979101172 - 101117 - 101054 - 100981 - 100870 - 100757 - 101328
 - 100984 - 100873 - 100758 - 101329 - 101277 - 101226100759 - 101330 - 101278 - 101227 - 101174 - 101119 - 101060
 - 101228 - 101176 - 101120 - 101062 - 100986 - 100876101124 - 101064 - 100993 - 100884 - 100762 - 101331 - 101279
 - 100885 - 100765 - 101332 - 101280 - 101230 - 101178101333 - 101281 - 101231 - 101180 - 101127 - 101065 - 100994
 - 101181 - 101129 - 101066 - 100998 - 100888 - 100773101067 - 100999 - 100889 - 100778 - 101334 - 101282 - 101232
 - 100781 - 101335 - 101286 - 101233 - 101182 - 101131101287 - 101236 - 101187 - 101132 - 101068 - 101001 - 100890
 - 101133 - 101071 - 101002 - 100894 - 100782 - 101336101004 - 100896 - 100783 - 101337 - 101288 - 101237 - 101188
 - 101338 - 101289 - 101238 - 101189 - 101134 - 101072101239 - 101191 - 101135 - 101074 - 101005 - 100897 - 100786
 - 101075 - 101010 - 100899 - 100794 - 101340 - 101290100900 - 100795 - 101341 - 101291 - 101243 - 101192 - 101136
 - 101294 - 101249 - 101194 - 101137 - 101077 - 101011101195 - 101142 - 101079 - 101019 - 100901 - 100797 - 101342
 - 101020 - 100906 - 100803 - 101343 - 101295 - 101250101345 - 101344 - 101296 - 101251 - 101197 - 101143 - 101080
 - 102021 - 101869 - 101730 - 101592 - 101479 - 101401101736 - 101596 - 101480 - 101402 - 101346 - 102206 - 102156
 - 101408 - 101347 - 102208 - 102159 - 102024 - 101870102209 - 102160 - 102044 - 101871 - 101740 - 101602 - 101481
 - 101872 - 101741 - 101605 - 101482 - 101409 - 101348101611 - 101484 - 101410 - 101349 - 102211 - 102161 - 102069
 - 101352 - 102215 - 102163 - 102072 - 101873 - 101757102164 - 102073 - 101874 - 101765 - 101619 - 101485 - 101411
 - 101767 - 101620 - 101486 - 101412 - 101355 - 102216101487 - 101413 - 101356 - 102227 - 102165 - 102074 - 101877
 - 102229 - 102166 - 102076 - 101879 - 101770 - 101642102077 - 101880 - 101781 - 101644 - 101488 - 101414 - 101357
 - 101648 - 101492 - 101415 - 101360 - 102249 - 102167101416 - 101363 - 102253 - 102168 - 102082 - 101882 - 101782
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 - 102169 - 102084 - 101884 - 101803 - 101655 - 101496101887 - 101804 - 101656 - 101498 - 101417 - 101365 - 102261
 - 101499 - 101418 - 101366 - 102266 - 102170 - 102086101367 - 102281 - 102171 - 102087 - 101889 - 101809 - 101657
 - 102098 - 101890 - 101813 - 101664 - 101501 - 101419101818 - 101665 - 101502 - 101422 - 101368 - 102283 - 102172
 - 101423 - 101369 - 102314 - 102173 - 102100 - 101894102315 - 102174 - 102101 - 101901 - 101820 - 101667 - 101514
 - 101902 - 101841 - 101669 - 101521 - 101439 - 101370101670 - 101522 - 101440 - 101371 - 102321 - 102175 - 102103
 - 101372 - 102332 - 102176 - 102105 - 101903 - 101842102177 - 102111 - 101906 - 101843 - 101672 - 101531 - 101442
 - 101847 - 101675 - 101536 - 101444 - 101376 - 102333101538 - 101450 - 101377 - 102357 - 102178 - 102113 - 101924
 - 102360 - 102180 - 102121 - 101925 - 101848 - 101683102122 - 101946 - 101849 - 101684 - 101541 - 101451 - 101381
 - 101686 - 101542 - 101453 - 101383 - 102363 - 102181101456 - 101387 - 102404 - 102182 - 102123 - 101947 - 101850
 - 102183 - 102124 - 101948 - 101852 - 101691 - 101544101950 - 101853 - 101692 - 101548 - 101462 - 101388 - 102409
 - 101549 - 101463 - 101389 - 102455 - 102184 - 102125101390 - 102456 - 102186 - 102126 - 101952 - 101854 - 101695
 - 102127 - 101965 - 101855 - 101699 - 101550 - 101465101856 - 101708 - 101551 - 101469 - 101391 - 102462 - 102188
 - 101470 - 101395 - 102490 - 102189 - 102128 - 101966102499 - 102190 - 102129 - 101967 - 101859 - 101709 - 101557
 - 101968 - 101860 - 101710 - 101558 - 101471 - 101396101718 - 101569 - 101472 - 101397 - 102504 - 102191 - 102130
 - 101398 - 102522 - 102194 - 102140 - 101969 - 101864102195 - 102141 - 101970 - 101865 - 101720 - 101576 - 101474
 - 101866 - 101721 - 101584 - 101476 - 101399 - 102591101585 - 101478 - 101400 - 102593 - 102196 - 102153 - 101987
 - 102596 - 102197 - 102155 - 102011 - 101867 - 101726103382 - 103311 - 103223 - 103159 - 103068 - 102872 - 102597
 - 103312 - 103226 - 103161 - 103075 - 102873 - 102599103313 - 103227 - 103162 - 103076 - 102875 - 102609 - 103383
 - 103229 - 103163 - 103082 - 102882 - 102616 - 103384103233 - 103167 - 103084 - 102888 - 102628 - 103385 - 103316
 - 103168 - 103085 - 102891 - 102633 - 103386 - 103317103170 - 103091 - 102894 - 102644 - 103387 - 103318 - 103235
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 - 103095 - 102900 - 102656 - 99431 103320/23 - 103236103173 - 103097 - 102902 - 102675 - 103323 - 103244 - 103172
 - 103174 - 103103 - 102903 - 102679 - 103325 - 103249103255 - 103175 - 103104 - 102914 - 102695 - 103328 - 103254
 - 103256 - 103176 - 103110 - 102915 - 102696 - 103331103339 - 103257 - 103183 - 103111 - 102917 - 102701 - 103338
 - 103340 - 103258 - 103188 - 103112 - 102940 - 102702102721 - 103346 - 103259 - 103189 - 103113 - 102941 - 102713
 - 102733 - 103347 - 103262 - 103191 - 103116 - 102944102946 - 102736 - 103351 - 103264 - 103192 - 103117 - 102945
 - 102947 - 102739 - 103352 - 103265 - 103193 - 103118103125 - 102961 - 102748 - 103353 - 103270 - 103194 - 103121
 - 103127 - 102966 - 102752 - 103354 - 103278 - 103195103201 - 103128 - 102987 - 102755 - 103355 - 103284 - 103198
 - 103202 - 103130 - 102988 - 102756 - 103359 - 103291103296 - 103203 - 103135 - 102990 - 102757 - 103361 - 103294
 - 103298 - 103205 - 103136 - 102991 - 102759 - 103362103366 - 103299 - 103209 - 103137 - 103020 - 102761 - 103363
 - 103368 - 103300 - 103210 - 103141 - 103030 - 102785102861 - 103369 - 103301 - 103211 - 103142 - 103031 - 102819
 - 102862 - 103370 - 103302 - 103212 - 103146 - 103038103049 - 102863 - 103371 - 103303 - 103213 - 103149 - 103046
 - 103057 - 102865 - 103377 - 103307 - 103215 - 103152103156 - 103060 - 102870 - 103378 - 103308 - 103218 - 103155
 - 103157 - 103061 - 102871 - 103380 - 103309 - 103221- 103381 - 103310 - 103222
الكل حتت عدد 23
احملافظ على االمالك العقارية بآسفي
شكيب حيمود
				

محافظة احلسيمة
مطلب رقم 24 - 61015
اسم امللك  " :بلحسن "
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة اَيت قمرة ،احملل املدعو  :دوار ايت
قمرة الدريت
وقع حتديده في  22 :اغسطس .2019
مساحته  04 :اَر  67س.
نوعه  :أرض عارية بها أشجار التني.

اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد  24 - 45468؛
شرقا  :بلحسن عمر؛
جنوبا  :ورثة بلحسن بوطاهر؛
غربا  :ورثة بلحسن بوطاهر؛
طالبو التحفيظ  :اعبدون فطمة موح ومن معها.
مطلب رقم 24 - 130992
اسم امللك  " :اجلبل " 1
موقعه  :إقليم احلسيمة ،دائرة بني ورياغل ،جماعة ازمورن ،احملل املدعو
 :الصف
وقع حتديده في  18 :ديسمبر .2019
مساحته  34 :اَر  80س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  24 - 105321؛
شرقا  :حوريكي؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 24 - 130993؛
غربا  :ورثة العياشي دادي؛ مطلب التحفيظ عدد 24 - 99492
طالبو التحفيظ  :حوريكي محمد بن محمد ومن معه.
مطلب رقم 24 - 105324
اسم امللك " :حكيم بلقايدي "
موقعــه  :مدينة احلسيمة  ،احملل املدعو  :حي مرموشة
وقع حتديده في  12 :نوفمبر .2019
مساحته  01 :اَر  64س.
نوعه  :أرض بها بناء من سفلي وثالث طوابق علوية وطابق رابع بالتراجع.
اجملاورون :
شماال  :الشارع ؛
شرقا  :الشارع؛
جنوبا  :ممر؛
غربا  :ممر؛
طالب التحفيظ  :حكيم بلقايدي بن سالم.
مطلب رقم 24 - 131001

اسم امللك " :امجار"
موقعــه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :حي افزار
وقع حتديده في  23 :ديسمبر .2019
مساحته  01 :اَر  12س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الشارع ؛
شرقا  :ملك الغير؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  ، 24 - 60998ورثة لهيت؛
غربا  :العياشي العمارتي
طالبو التحفيظ  :ادريس امجار بن محمد ومن معه.
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مطلب رقم 24 - 131081
اسم امللك " :ازباريا"
موقعــه  :إقليم احلسيمة ،جماعة الرواضي
وقع حتديده في  02 :مارس .2020
مساحته  22 :اَر  15س.
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إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى "تفراست " 1
املطلب رقم  24 - 52687الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1057 :املؤرخة في  03ابريل 2019
املتبوع باعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1086
بتاريخ  23اكتوبر .2019

عوضا عن :
نوعه  :أرض فالحية بها اشجار الزيتون واللوز وبنايات وبئران ومطفية
مساحته  01 :آر  09س.
وصهريج.
اجملاورون :
اجملاورون :
شماال  :املطلب عدد 24 - 52687
شماال  :الرسم العقاري عدد  ،24 - 19376ورثة اسيوان حميد ؛
جنوبا  :ملك الغير
شرقا  :الطريق؛
اقرأ :
جنوبا  :الطريق؛
مساحته  01 :آر  11س.
غربا  :ورثة اوالد احلاج حمادي
اجملاورون :
شماال  :الطريق
طالبة التحفيظ  :احمد اوالد احلاج بن حمادي.
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 24 - 52688
و الباقي بدون تغيير
مطلب رقم 24 - 54701
احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة
اسم امللك  " :خالد افيالل "
ادريس بوزيان
			
موقعــه  :إقليم احلسيمة ،بلدية أجدير ،حي الدوالي.
وقع حتديده في  10 :يونيو .2019
مساحته  01 :اَر  19س.
نوعه  :أرض بها بناء مكون من سفلي وطابق علوي.
اجملاورون :

محافظة بنسليمان

شماال  :ورثة اخلطابي عبد السالم ؛
شرقا  :ورثة اخلطابي عبد السالم؛
جنوبا  :طريق؛
غربا  :رسم عقاري عدد 24 - 7356؛
طالب التحفيظ  :أفيالل خالد بن أحمد.
مطلب رقم 24 - 131047
اسم امللك  " :مارو "
موقعــه  :إقليم احلسيمة ،دائرة بني ورياغل ،جماعة ازمورن ،احملل
املدعو  :تال يوسف.
وقع حتديده في  04 :فبراير .2020
مساحته  04 :اَر  66س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة أمشراع محمد ،عبد اهلل توهامي ؛
شرقا  :أمشراع محمد ،مطلب التحفيظ عدد 24 - 99869؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 24 - 10041؛
غربا  :أمشراع خدوج؛
طالب التحفيظ  :امشراع محمد بن عبد اهلل.

مطلب رقم 25 - 8515
اسم امللك  " :فدان اخلناتي "
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار اوالد بورزك .
وقع حتديده في  15 :يناير 2016
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  2 :هـ  75آ  49س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  242/29 :؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  ،833/29 :الرسم العقاري رقم ،25 - 32833 :
الرسم العقاري رقم /15771 :ر ؛
جنوبا  :الفنان امبارك ،الفنان العربي؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم .302/29 :
طالب التحفيظ  :السيد الفنان احلاج العربي بن احمد.
مطلب رقم 25 - 9351
اسم امللك  " :حلويط ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الشواوطة.
وقع حتديده في  18 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 3 :هـ 97آ  52س .
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نوعه  :أرض فالحية بها سكنى من طابق اول اسطبلني و محرك للماء
وبيتني وبئرين ومخزن وكراج
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :ورثة سرار زروال ،السهب ؛
غربا  :السهب .
طالب التحفيظ  :السيد عبد السالم سرار بن زروال .
مطلب رقم 25 - 9541
اسم امللك  " :حضرية ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة املنصورية دوار بني مكراز .
وقع حتديده في  31 :ديسمبر 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  27 :هـ  77آ  69س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الشعبة  ،الرسم العقاري رقم /7444 :س؛
غربا  :الواد .
طالبو التحفيظ  :السيد هشومي حبيبة بنت العياشي ومن معها .
مطلب رقم 25 - 9585
اسم امللك  " :الشيباني ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اسعادة اوالد احمد .
وقع حتديده في  04 :فبراير 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  3 :هـ  70آ  22س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :مرمي الفريدي؛
شرقا  :ورثة موالي الطيبي بوكري ؛
جنوبا  :البشير ولد عيطون؛
غربا  :الرسم العقاري رقم . 25 - 35250 :
طالب التحفيظ  :السيد الهاشمي بدر .
مطلب رقم 25 - 9749
اسم امللك  " :كومن اديكاسيو ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد
وقع حتديده في  27 :نوفمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  26 :آ  71س .
نوعه  :أرض فالحية بها مدرسة وبئر .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  25 - 71091 :؛
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شرقا  :الرسم العقاري رقم /13365 :س ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 9751 :؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم . 25 - 9750 :
طالب التحفيظ جماعة موالني الواد .
مطلب رقم 25 - 9750
اسم امللك  " :اجلماعة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني
وقع حتديده في  27 :نوفمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  44 :آ  88س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون
شماال  :الرسم العقاري رقم /13365 :س ؛
شرقا  :مدرسة ،السوق ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 9751 :؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ جماعة موالني الواد.
مطلب رقم 25 - 9811
اسم امللك  " :البير ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد خليفة .
وقع حتديده في  17 :يونيو 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 05آ  11س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :رفيق زهرة ،رفيق احمد ؛
شرقا  :اخلتير ،الرسم العقاري رقم  25 - 44928 :؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق .
طالبو التحفيظ  :السيد ادريس دهبي بن الكبير ومن معه.
مطلب رقم 25 - 9853
اسم امللك  " :بالد اخلير ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار اوالد العروصي .
وقع حتديده في  03 :سبتمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  29 :آ  51س .
نوعه  :أرض فالحية بها بئرين .
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  25 - 9854 :؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :ورثة رفيقي عبد السالم .
طالب التحفيظ  :السيد حالي حسن بن البشير .
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مطلب رقم 25 - 9854
اسم امللك  " :بالد اخلير ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار اوالد العروصي.
وقع حتديده في  03 :سبتمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  29 :آ  86س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم /23103 :س،رفيق بوعبيد؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 9853 :؛
غربا  :ورثة رفيقي عبد السالم .
طالب التحفيظ  :السيد رحيب املصطفى بن محمد .
مطلب رقم 25 - 9898
اسم امللك  " :أرض بوحلبق ." 2
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد الغواش.
وقع حتديده في  21 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 20 :آ  45س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم /17728 :س؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  25 - 69845 :؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم /22089 :س؛
غربا  :احلاج محمد اوالد قاسم مكاوي .
طالبو التحفيظ  :السيدة حسناء بوحلبق بنت ومن معها.
مطلب رقم 25 - 9942
اسم امللك  " :احلوض ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار اوالد صالح .
وقع حتديده في  27 :نوفمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  3 :هـ  66آ  52س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم /171070 :س ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 25 - 64617 :؛
غربا  :الرسم العقاري رقم . 25 - 15018 :
طالبو التحفيظ  :السيد عبد العزيز فضيل بن البشير ومن معه .
مطلب رقم 25 - 9948
اسم امللك  " :بالد النخلة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار احلريزيني .
وقع حتديده في  29 :نوفمبر 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  20 :آ  23س .
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى من طابق اول
بها اشجار الزيتون وبئر .
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :ازهري رضوان ؛
جنوبا  :ازهري رضوان ؛
غربا  :حسن شديل .
طالب التحفيظ  :السيد محمد املزوكي بن حجوب .
مطلب رقم 25 - 9987
اسم امللك  " :خلوطة ."4
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اجلياللي .
وقع حتديده في  02 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  95 :آ  78س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم /11008 :د؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم /11008 :د ،مطلب رقم  25 - 9988 :؛
جنوبا  :اوالد املكي؛
غربا  :الرسم العقاري رقم . 25 - 8110 :
طالب التحفيظ  :السيد عبد السالم الطالبي العلمي بن عبد السالم .
مطلب رقم 25 - 9988
اسم امللك  " :خلوطة ." 5
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اجلياللي .
وقع حتديده في  02 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  89 :آ  89س .
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم /11008 :د
شرقا  :ورثة امليلودي بن العربي ؛
جنوبا  :اوالد الشرقي ،الرسم العقاري رقم 25 - 36948 :؛
غربا  :اوالد املكي  ،مطلب التحفيظرقم . 25 - 9987 :
طالب التحفيظ  :السيد عبد السالم الطالبي العلمي .
مطلب رقم 25 - 9989
اسم امللك  " :حوض الزرقة "
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد الدريدي .
وقع حتديده في  02 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  47 :آ  85س .
نوعه  :أرض فالحية.
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اجملاورون :
شماال  :الصغير عبد العزيز ؛
شرقا  :ورثة املعزوزي احلاج محمد ،الرسم العقاري رقم 25 - 30929 :؛
جنوبا  :ورثة الكوسي بوشعيب ؛
غربا  :احلنبالي السعدية .
طالب التحفيظ  :السيد عبد السالم الطالبي العلمي .
مطلب رقم 25 - 9990
اسم امللك  " :دار السلطان".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل .
وقع حتديده في  02 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  37 :آ  12س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :اوالد امحمد حلمر ،الرسم العقاريرقم 25 - 58928 :؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  25 - 70421 :؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  ،25 - 33039 :اوالد بوعزة مرجان؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم .25 - 3235 :
طالب التحفيظ  :السيد عبد السالم الطالبي العلمي .
مطلب رقم 25 - 9991
اسم امللك  :بالد سيدي ." 1
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اجلياللي.
وقع حتديده في  03 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  2 :هـ  76آ .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم ،25 - 26175 :ورثة اوالد سي لكبير،
مطلب التحفيظ رقم  25 - 9634 :؛
شرقا  :ورثة عمر عطيفي ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 25 - 25591 :؛
غربا  :الرسم العقاري رقم /10162 :س .
طالب التحفيظ  :السيد عبد السالم الطالبي العلمي .
مطلب رقم 25 - 9992
اسم امللك  :بالد ياسمينة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اجلياللي.
وقع حتديده في  03 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  61 :آ  21س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :ورثة الشافعي؛
شرقا  :ورثة الشيخ صالح ؛
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جنوبا  :الرسم العقاري رقم /27773 :س؛
غربا  :ورثة الشافعي .
طالب التحفيظ  :السيد عبد السالم الطالبي العلمي .
مطلب رقم 25 - 9994
اسم امللك  :بالد سيدي ." 2
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل .
وقع حتديده في  03 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هـ  35آ  20س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :ورثة الدكادك ،مطلب التحفيظ رقم 25 - 3235؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  25 - 3235 :؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  ،25 - 3235 :ورثة امليلودي بن العربي؛
غربا  :عمور بن خادر .
طالب التحفيظ  :السيد عبد السالم الطالبي العلمي .
مطلب رقم 25 - 9998
اسم امللك  :بورطل ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار العونس .
وقع حتديده في  08 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  31 :آ  01س .
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى من طابق سفلي ومرحاض واشجار
الفواكه.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 25 - 38317 :
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :زيد عبد اهلل ؛
غربا  :شكير عبد الرحيم .
طالب التحفيظ  :السيد لشهب زايد بن محمد .
مطلب رقم 25 - 9999
اسم امللك  :البركة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار الرحاحلة .
وقع حتديده في  13 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 63آ .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :محمد ولد عمر ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :بوشعيب مجهد
غربا  :السعدية مجهد .
طالبو التحفيظ  :السيد رياض عبد الرحيم ومن معه .
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مطلب رقم 25 - 10003
اسم امللك  :املرس ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اوالد اخلدير.
وقع حتديده في  14 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  40 :آ  45س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  25 - 56020 :؛
جنوبا  :سيفون محمد؛
غربا  :عزيزي فاطنة .
طالبة التحفيظ  :السيدة ميلودة عزيزي بنت محمد .
مطلب رقم 25 - 10009
اسم امللك  :املرس ." 1
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار الراوية .
وقع حتديده في  16 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 30 :آ  38س .
نوعه  :أرض فالحية بها اشجار الزيتون وبئر ومخزن للماء.
اجملاورون :
شماال  :الطريق ،عبد القادر االدريسي؛
شرقا  :ادريسي احمد بن احلاج محمد ،احلاج ادريسي ولد لبيض ؛
جنوبا  :ادريسي امليلودي  ،مطلب التحفيظ رقم /28364 :س ،الطريق؛
غربا  :ادريسي امليلودي .
طالبة التحفيظ  :السيدة عائشة فاز بنت احلاج بوعزة.
مطلب رقم 25 - 10025
اسم امللك  :ظهر السعادة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار اوالد يعقوب.
وقع حتديده في  06 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هـ  05آ  15س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 9908 :؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :ميموني احلدادية ؛
غربا  :احملجوبي احلاج محمد .
طالب التحفيظ  :السيد العربي انخيلي بن الغريب .
مطلب رقم 25 - 10038
اسم امللك  :بالد امينة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار العوانس .
وقع حتديده في  19 :فبراير 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هـ  60آ  19س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم /95957 :س؛
شرقا  :حبيب محمد ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 25 - 54544 :؛
غربا  :الطريق .
طالبو التحفيظ  :السيد ايت احمد عبد الرحيم بن محمد ومن معه .
مطلب رقم 25 - 10046
اسم امللك  :حيط الزعارة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد مسعود.
وقع حتديده في  24 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  7 :هـ  60آ  11س .
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى .
اجملاورون :
شماال  :اليتي الغازي ؛
شرقا  :الشعبة ؛
جنوبا  :الشعبة ،مطلب التحفيظ رقم  ،25 - 5309محمد خلتير؛
غربا  :الشعبة .
طالبو التحفيظ  :السيد اليحياوي قدور ومن معه .
إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 25 - 5692
امللك املسمى  " :احلوض ".
الكائن بإقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار الصوابر .
طالبة التحفيظ  :السيدة احلوضي زهراء
وقع التحديد في  26ماي 2010
ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في
 24مارس  2010عدد . 586
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى " حايط مجراب " ذي املطلب رقم
 25 - 9592الذي أدرج االعالن عن التحديد باجلريدة الرسمية رقم 1031 :
املؤرخـة فـي  03أكتوبر 2018

عـوضـا عـن :
شماال  :ورثة حركات الصغير
شرقا  :ورثة الراصيفي
جنوبا  :لكداني عبد العزيز
غربا  :الرسم العقاري رقم /29403 :س
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  153عدد  268في  31يوليو .2018
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اقـرأ :
شماال  :اوالد عائشة بنت احلاج
شرقا  :الرسم العقاري رقم /16073 :س
جنوبا  :ورثة روخي بوشعيب
غربا  :الطريق
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  155عدد  181في  31يوليو . 2018
والباقي بدون تغيير .
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى " حايط مجراب "
ذي املطلب رقم  25 - 9593الذي أدرج االعالن عن التحديد
باجلريدة الرسمية رقم  1031 :املؤرخـة فـي  03أكتوبر 2018

عـوضـا عـن :
شماال  :اوالد عايشة بنت احلاج
شرقا  :الرسم العقاري رقم 25 - 16073 :
جنوبا  :ورثة روخي بوشعيب
غربا  :الطريق
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  155عدد  181في  31يوليو . 2018
اقـرأ :
شماال  :ورثة حركات الصغير
شرقا  :ورثة الراصيفي
جنوبا  :لكداني عبد العزيز
غربا  :الرسم العقاري رقم /29403 :س
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  153عدد  268في  31يوليو . 2018
والباقي بدون تغيير .
احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببنسليمان
الزهراوي عزيز
		

محافظة احملمدية
مطلب رقم 26 - 3779
اسم امللك " :التيسير و الرزق "
موقعه  :احملمدية ،جماعة سيدي موسى بن علي دوار مكالتة
نوعه  :ارض فالحية
وقع حتديده في  06 :فبراير 2020
املساحة االجمالية لتي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  11 :ار  58س
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري 26 - 70919
جنوبا  :الرسم العقاري 26 - 70919
شرقا  :الطريق الرئيسية رقم  3310عرضها  20متر
غربا  :الرسم العقاري 26 - 70919
طالبو التحفيظ  :حنان فضلي بنت محمد و من معه

مطلب رقم 26 - 3780
اسم امللك " :أرض محمد "
موقعه  :احملمدية ،جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي عبد النبي
نوعه  :ارض عارية بها اشجار
وقع حتديده في  11 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  12 :ار  26س
حدوده :
شماال  :مسلك عمومي عرضه  07أمتار
جنوبا  :الرسم العقاري 26 - 48511
شرقا  :موسى مودني
غربا  :ورثة موسى بلفقيه
طالبو التحفيظ  :فوزية مودني بنت علي و من معها
مطلب رقم 26 - 3781
اسم امللك " :أرض ليليا "
موقعه  :احملمدية ،جماعة بني يخلف دوار أوالد حلسن
نوعه  :ارض فالحية
وقع حتديده في  19 :فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  27 :ار  66س
حدوده :
شماال  :ارتفاق مرور
جنوبا  :ورثة بلمليح
شرقا  :ارتفاق مرور
غربا  :ورثة بلمعطي بن ملليح
طالب التحفيظ  :التهامي عامري بن ملليح
مطلب رقم 26 - 3783
اسم امللك " :أرض حمري "
موقعه  :احملمدية ،جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي واركو
نوعه  :ارض فالحية
وقع حتديده في  09 :مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  04 :هـ  25ار  79س
حدوده :
شماال  :مسلك عمومي عرضه  10امتار
جنوبا  :سعيد التدالوي
شرقا  :الطريق الرئيسية  3009عرضها  30متر
غربا  :الرسم العقاري /16053س
طالبو التحفيظ  :الزهرة اسماعيلي بنت أحمد ومن معها
مطلب رقم 26 - 3784
اسم امللك  " :حمري " 1
موقعه  :احملمدية ،جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة
نوعه  :ارض فالحية
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وقع حتديده في  16 :مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  09 :ار  26س
حدوده :
شماال  :هروي حسن
جنوبا  :الطريق الرئيسية رقم  3326عرضها  30متر
شرقا  :مطلب التحفيظ 26 - 3785
غربا  :الرسم العقاري 26 - 98554
طالب التحفيظ  :املفضل هريوي بن عبد اهلل

مطلب رقم 26 - 3785
اسم امللك  " :حمري " 2
موقعه  :احملمدية ،جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة
نوعه  :ارض فالحية
وقع حتديده في  16 :مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  08 :ار  70س
حدوده :
شماال  :هروي حسن
جنوبا  :الطريق الرئيسية رقم  3326عرضها  30متر
شرقا  :ارتفاق مرور عرضه  03امتار
غربا  :مطلب التحفيظ 26 - 3784
طالب التحفيظ  :محمد هريوي بن عبد اهلل
احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية
عبد احلميد سفيان
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مطلب رقم 27 - 31335
اسم امللك " :منزل عدد ." 29-33
موقعه  :اقليم و مدينة حنيفرة (احملل املدعو اساكا بوازو .
وقع حتديده في  27 :مايو .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  88 :س
نوعه  :بناية بالسفلي.
اجملاورون :
شماال  :احلسني اعسوتن و احلو ماما.
شرقا  :عشاو خالد
جنوبا  :الزنقة
غربا  :املسجد .
طالب التحفيظ  :ناظر االوقاف مبيدلت نيابة عن االحباس العامة .
مطلب رقم 27 - 41063
اسم امللك  " :واحي ." 01
موقعه  :اقليم حنيفرة  ،اجلماعة االقروية اليت اسحاق املكان املدعو ازروال .
وقع حتديده في  08 :يوليو .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :ه  40ار  44س
نوعه  :ارض فالحية بها بعض االشجار املثمرة .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  27 - 11559و الرسم العقاري عدد
 27 - 13982و الرسم العقاري عدد 27 - 10588
شرقا  :الشعبة
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  27 - 18950و الرسم العقاري عدد . 27 - 11554

محافظة خنيفرة
مطلب رقم 27 - 29547
اسم امللك " :يطو ".
موقعه  :اقليم و مدينة حنيفرة احملل املدعو حي الفتح زنقة  16رقم . 47
وقع حتديده في  29 :اكتوبر .2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  79 :س
نوعه  :بناية تتالف من سفلي و طابق اول.
اجملاورون :
شماال  :الزنقة .
شرقا  :حلسن بوشنافة
جنوبا  :زهرة بنت البوهالي
غربا  :الرسم العقاري عدد . 27 - 12508
طالب التحفيظ  :يطو موحى بوفوس .

غربا  :ممر عمومي
طالب التحفيظ  :العربي واحي بن مولود .
مطلب رقم 27 - 41252
اسم امللك " :تديوى." 02
موقعه  :اقليم حنيفرة جماعة تيغسالني ايت سيدي بوعلي .
وقع حتديده في  16 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  08 :ار  17س
نوعه  :ارض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :بوزيان محمد.
شرقا  :ممر عمومي عرضه مترين
جنوبا  :غروسي احلبيب
غربا  :بوزيان محمد .
طالب التحفيظ  :ناظر االوقاف مبيدلت نيابة عن االحباس العامة .
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40024- 40019- 40018- 40017- 39988- 39982- 39736- 39438مطلب رقم 27 - 41206
38657- 38651- 38641- 38637- 38948- 37633- 39424- 40032اسم امللك " :يوسف ".
38650- 38646- 38642- 39960- 39518- 39517- 39406- 38660موقعه  :اقليم حنيفرة ،جماعة موحى اوحمو الزياني املكان املدعو اروكو .
39857- 39856- 38841- 38728- 38727- 38668- 39099- 38658وقع حتديده في  13 :نوفمبر .2019
38752- 39350- 39089- 38820- 38819- 38754- 38670- 39858املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  11 :ار  05س
38777- 38776- 38775- 38774- 39209- 39208- 39204- 39171نوعه  :ارض عارية .
40991- 40990- 40853- 41014- 37754- 39407- 38791- 38785اجملاورون :
41031
شماال  :الطريق املعبدة
والكل على الرمز 27/
شرقا  :الرسم العقاري عدد 27 - 14931
احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة
جنوبا  :خالد عبد املنعم و ممر عمومي
رمرام وسيم
				
غربا  :الرسم العقاري عدد 27 - 15632
طالبة التحفيظ  :امحزون عائشة بنت محمد
اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة'' اكلموس"

محافظة ورزازات

اقليم خنيفرة"

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم
العموم ان اخر اجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب املذكورة
اسفله الواقعة باملنطقة املدعوة "اكلموس " الكائنة باجلماعة
القروية اكلموس قيادة ودائرة اكلموس ،اقليم خنيفرة ودلك بعد
مضي شهرين ابتداء من نشر هدا االعالن عمال مبقتضيات الفصل
 8من الظهير الشريف عدد  174 - 69 1-املؤرخ في  10جمادى االولى
 1389املوافق  25يوليوز 1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية
املطالب هي كالتالي :
36182- 37510- 39060- 39020- 39013- 40022- 39389- 3736037642- 38485- 37661- 37856- 38197- 37861- 37847- 3757837845- 37839- 38449- 38036- 38003- 38459- 38185- 3765737939- 37071- 36996- 36980- 37997- 38460- 38461- 3776338367- 38333- 38320- 38319- 38147- 37952- 37951- 3795036506- 36765- 40056- 39142- 39141- 38420- 38375- 3837436596- 36435- 36590- 36588- 36528- 36445- 36441- 3690837097- 37089- 37004- 36429- 36100- 37032- 36600- 3659737613- 37612- 37610- 37606- 37600- 37572- 37552- 3719639288- 39286- 39273- 39261- 38943- 38623- 37637- 3761939545- 39533- 39532- 39497- 39433- 39430- 39401- 3929839943- 39941- 39767- 39766- 39968- 39965- 40045- 3972039432- 39307- 39292- 38931- 38930- 37507- 40087- 39946-

مطلب رقم 28 - 49793
اسم امللك  :تالت نسيدي محمد اسعايد
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو :
زاوية سيدي بالل.
مسـاحتـه  91 ( :سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :ممر ؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49914
اسم امللك  :اليغ 3
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :امازر.
مسـاحتـه 01 ( :ار  95سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :مصرف ؛
شـرقـا  :مصرف و مطلب حتفيظ عدد  28 - 49912؛
جـنـوبا  :مصرف ؛
غـربـا  :مصرف ؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقم 28 - 49935
اسم امللك  :داو الشيخ 3
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :امازر.
مسـاحتـه 01 ( :ار  61سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :مصرف ؛
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نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :مصرف ؛
جـنـوبا  :ممر ؛
غـربـا  :مطلب عدد  28/49903؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49940

جـنـوبا  :ممر ؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49968
اسم امللك  :اغان نواديل
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :متزرا.
مسـاحتـه 02 ( :ار  21سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  680؛
شـرقـا  :ممر ؛
جـنـوبا  :ممر ؛
غـربـا  :مصرف ؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49915
اسم امللك  :اليغ 4
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :امازر.
مسـاحتـه 01 ( :ار  07سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :التحديد االاري رقم  677؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49937
اسم امللك  :داو الشيخ 1
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :امازر.
مسـاحتـه 03 ( :ار  16سنتيار).

اسم امللك  :تبركنيت
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :امازر.
مسـاحتـه 01 ( :ار  04سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :ممر ؛
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  677؛
جـنـوبا  :مصرف ؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49950
اسم امللك  :اورتان
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :امازر.
مسـاحتـه  66 ( :سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :مصرف ؛
شـرقـا  :مصرف ؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49952
اسم امللك  :اليغ 1
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :امازر.
مسـاحتـه 02 ( :ار  68سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :ممر عمومي ؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :ممر ؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقم 28 - 49958
اسم امللك  :البور
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو :
زاوية سيدي بالل.
مسـاحتـه  90 ( :سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  677؛
جـنـوبا  :مصرف ؛
غـربـا  :مصرف ؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49946
اسم امللك  :داو الشيخ 2
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :امازر.
مسـاحتـه 02 ( :ار  62سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  677؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 39942
اسم امللك  :تفرسكليت 2
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :امازر.
مسـاحتـه 01 ( :ار  13سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :املصرف و التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  677؛
جـنـوبا  :ممر و الساقية و التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 39941
اسم امللك  :تفرسكليت 1
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :امازر.
مسـاحتـه  98 ( :س).

نـوع امللك  :ارض فالحية بها نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :املصرف و التحديد االداري رقم  677؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49939
اسم امللك  :تغزرت 1
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :امازر.
مسـاحتـه 02 ( :ار  40س).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :ممر و ساقية و التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :ورثة حماد احماد التحديد االداري رقم  677؛
جـنـوبا  :ممر و الساقية و التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :ممر و التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49911
اسم امللك  :داو تيزي 1
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :تكركينت.
مسـاحتـه 06 ( :ار  76سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  677؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49954
اسم امللك  :تكركينت 1
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :تكركينت.
مسـاحتـه 04 ( :ار  60سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :مصرف ؛
جـنـوبا  :ممر ؛
غـربـا  :ممر ؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقم 28 - 49934
اسم امللك  :بولوح 2
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :تكركينت.
مسـاحتـه 01 ( :ار  47سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  677؛
جـنـوبا  :ممر ؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49944
اسم امللك  :داو تيزي 6
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :تكركينت.
مسـاحتـه 06 ( :ار  12سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  677؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49945
اسم امللك  :اغونان 3
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :تكركينت.
مسـاحتـه 04 ( :ار  14سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :مصرف ؛
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  677؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :ممر ؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49956
اسم امللك  :تكركينت 2
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :تكركينت.
مسـاحتـه  75 ( :سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :مصرف ؛
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شـرقـا  :مصرف و التحديد االداريرقم  677؛
جـنـوبا  :ممر ؛
غـربـا  :ممر ؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49957
اسم امللك  :تكركينت 3
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة وسلسات ،احملل املدعو  :تكركينت.
مسـاحتـه  72 ( :سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  677؛
شـرقـا  :ممر ؛
جـنـوبا  :ممر ؛
غـربـا  :ممر ؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49896

اسم امللك  :بوزار
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة ازناكن ،احملل املدعو  :اصديف.
مسـاحتـه 02 ( :ار  75سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :مصرف ؛
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  685؛
جـنـوبا  :مصرف ؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  685؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49898

اسم امللك  :داو تركى
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكانت ،جماعة ازناكن ،احملل املدعو  :اصديف.
مسـاحتـه 03 ( :ار  65سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري رقم  685؛
شـرقـا  :ممر ؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم  685؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  685؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49899
اسم امللك  :حدا املسجد 1
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة ازناكن ،احملل املدعو  :تيويني.
مسـاحتـه 01 ( :ار  46سنتيار).
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نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :ممر ؛
شـرقـا  :ممر ؛
جـنـوبا  :ممر ؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  685؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49900
اسم امللك  :افورير 2
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة ازناكن ،احملل املدعو  :اصديف.
مسـاحتـه 07 ( :ار  82سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :مصرف ؛
شـرقـا  :ممر عمومي ؛
جـنـوبا  :مصرف ؛
غـربـا  :مصرف ؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49901
اسم امللك  :املسجد القدمي
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة ازناكن ،احملل املدعو  :تيويني.
مسـاحتـه 01 ( :ار  95سنتيار).
نـوع امللك  :ارض بها بناية مهدمة ؛
حــدوده :
شمــاال  :ممر ؛
شـرقـا  :ممر ؛
جـنـوبا  :حائط ؛
غـربـا  :ممر ؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 28 - 49906
اسم امللك  :تغالنت
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة ازناكن ،احملل املدعو  :تيويني.
مسـاحتـه 01 ( :ار  59سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :ممر ؛
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  685؛
جـنـوبا  :ممر ؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  685؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
مطلب رقم 28 - 49923
اسم امللك  :تلضضايت
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة ازناكن ،احملل املدعو  :تكركينت.
مسـاحتـه 02 ( :ار  27سنتيار).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :ممر ؛
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  677؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم  677؛
غـربـا  :التحديد االداري رقم  677؛
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " :تاغبالت"
إقليم زاكورة

مطلب رقم 28 - 49905
اسم امللك  :حدا املسجد 2
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيظ العقارات ذات مطالب
موقعه  :اقليم ورزازات دائرة امرزكان ،جماعة ازناكن ،احملل املدعو  :تيويني.
التحفيظ املذكورة أسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي
مسـاحتـه  79 ( :سنتيار).
املدعوة "تاغبالت" ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم  - 174 - 69 1املؤرخ في  10من
حــدوده :
جمادى األولى  1389هـ املوافق  25يوليو .1969
شمــاال  :التحديد االداري رقم  685؛
مطالب التحفيظ من  50510 :إلى 53418
شـرقـا  :التحديد االداري رقم  685؛
الكل حتت عدد 28
جـنـوبا  :مصرف ؛
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات
غـربـا  :مصرف ؛
املصطفى فخري
			
طالبة التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
إن احملافظ على األمالك العقارية بورزازات يشرفه أن ينهي لعلم
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محافظة الرماني

طالب التحفيظ  :السيد فيصل أشكارمو بن محمد ،
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 960
املؤرخة في  24ماي 2017

إعالن عن اختتام أشغال التحديد
املتعلق مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " الزحيليكة"

إن احملافظ على األمالك العقارية بالرماني ينهي لعلم العموم ،أن آخر
آجل للتعرض على حتفيظ األمالك القروية ملنطقة التحفيظ اجلماعي
املدعوة " الزحيليكة " الكائنة بجماعة الزحيليكة قيادة الزحيليكة،
دائرة الرماني إقليم اخلميسات ،ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من
نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية عمال مبقتضيات الفصل  8من
الظهير رقم  1.69.174املؤرخ في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو
 )1969بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.
احملافظ على األمالك العقارية بالرماني
الشريف البقالي
			

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-138484
امللك املسمى  “ :بوكركور”.
موقعه  :جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو” مزارع
الركادة “ ،
طالبو التحفيظ  :السيد عبد اهلل أجنار بن احملفوظ ومن معه ،
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1068
املؤرخة في  19يونيو . 2019

مطلب رقم 31-138600
امللك املسمى  “ :الدار الفياللي “.
موقعه  :اجلماعة احلضرية بتافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو” طريق
سيدي احلاج احلبيب “ ،
طالب التحفيظ  :السيد ادير الفياللي بن سليمان ،
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1075
املؤرخة في  07أغسطس . 2019
احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت
عبد القادر ابوحامد
			

مطلب رقم 31-703
امللك املسمى  “ :تيزنيت الدولة “ 230
موقعه  :جماعة وقيادة اكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو “تضوارت“ ،
مساحته  01 :هـ  96آ  20س ،
نوعه  :أرض عارية محاطة بسور بها اشجار االركان ونباتات غابوية
وشعبة وممر عمومي ،
اجملاورون :
شماال  :ورثة عبد اهلل اومبارك ،
شرقا  :ممر عمومي  ،شعبة ومعلم علي جداد ،
جنوبا  :ورثة حلسن تدلوالت ،
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  31-706وممر عمومي ،
طالب التحفيظ السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك
اخلاص للدولة املغربية .
اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-64161
امللك املسمى  “ :تبحيرت تالت “.
موقعه  :منطقة التحفيظ اجلماعي بونعمان جماعة وقيادة بونعمان
دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو” اكادير ازدار” ،

محافظة الصويرة
مطلب رقم 35 - 58786
اسم امللك  :دكان عدد .1140-1139
موقعه  :مدينة الصويرة زنقة اخلبازين رقم .20-22
تاريخ حتديده  04 :يوليو .2017
املساحة التي أظهرها التصميم  36 :س.
نوعه  :أرض بها دكان بالسفلي.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  35 - 25806مطلب التحفيظ عدد .35 - 8620
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  - 35 - 58785زنقة اخلبازين.
جنوبا  :ورثة رومزي -ورثة احلرشي احمد.
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  - 35 - 8620مطلب التحفيظ عدد .35 - 8750
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف الصويرة.
مطلب رقم 35 - 26336

اسم امللك  :الترس.
موقعه  :إقليم الصويرة دائرة احلنشان ،جماعة تفتاشت ،دوار رزازكة بوجنيمي.
تاريخ حتديده  30 :ماي .2017
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املساحة التي أظهرها التصميم  12 :هـ  53آ  41س.
نوعه  :أرض فالحية بها شجر الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :ورثة اشطير عالل بن جياللي  -طالب التحفيظ.
شرقا  :طالب التحفيظ.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  - 35 - 27814طالب التحفيظ.
غربا  :طالب التحفيظ – طريق عمومي بعرض متغير.
طالب التحفيظ  :الهاللي موالي حسن ابن محمد.

اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد  – 35 - 18257ورثة احلسن بومكيلة.
شرقا  :ورثة احلسن بومكيلة – ممر عمومي بعرض متغير.
جنوبا  :احلسني الكومري بن حماد
غربا  :ورثة الكومري حماد.
طالبة التحفيظ  :أم العيد سحمود بنت محمد.
مطلب رقم 35 - 61837

مطلب رقم 35 - 5367
اسم امللك  :دار الفقيه سي التهامي.
موقعه  :مدينة الصويرة زنقة املوقيت رقم .18
تاريخ حتديده  19 :ماي .2014
املساحة التي أظهرها التصميم  82 :س.
نوعه  :أرض بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  – 35 - 7985زنقة املوقيت غير نافذة .
شرقا  :زنقة املوقيت غير نافذة.
جنوبا  :ورثة الزيتوني.
غربا  :زنقة املوقيت غير نافذة  -مجاور مجهول.
طالب التحفيظ  :شارلوت كيفير.

اسم امللك  :الفتح .1
موقعه  :إقليم الصويرة دائرة متنار ،قيادة تدزي ،جماعة سيدي كاوكي،
دوار بوزمور.
تاريخ حتديده  21 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ  09آ  99س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار األركان ومسكن من سفلي ومسكن
احلارس من سفلي ومطفية وبئر ومسبح ومقر تقني.
اجملاورون :
شماال  :ممر عمومي بعرض متغير.
شرقا  :طريق عمومي بعرض متغير.
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد .35 - 20653
غربا  :احلسني امسكني.
طالبو التحفيظ  :عبد اهلل بارزي ابن محمد ومن معه.

مطلب رقم 35 - 7158
اسم امللك  :فدان الشتواني .1
موقعه  :إقليم ودائرة الصويرة ،جماعة أوناغة ،دوار العرايش.
تاريخ حتديده  26 :ديسمبر .2011
املساحة التي أظهرها التصميم  46 :آ  45س.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية من سفلي وطابق اول في طور البناء
ومنزل احلارس وخزان ماء.
اجملاورون :
شماال  :إبراهيم بن جدي.
شرقا  :طريق عمومي عرضه  5أمتار.
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد .35 - 7159
غربا  :مطلب التحفيظ عدد .35 - 8097
طالبة التحفيظ  :السعدية السميحي بنت محمد.

مطلب رقم 35 - 61893
اسم امللك  :ظهر املصلى.
موقعه  :إقليم ودائرة الصويرة ،جماعة حد الدرا ،دوار التابية.
تاريخ حتديده  02 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  78 :س.
نوعه  :أرض بها دار للسكن من سفلي وسطح.
اجملاورون :
شماال  :عبد الرحيم بن علي .
شرقا  :جموع بن إبراهيم املهبر.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد .35 - 21917
غربا  :زنقة عرضها  7أمتار.
طالب التحفيظ  :الرجراجي جدان ابن سعيد.

مطلب رقم 35 - 59631
اسم امللك  :اطواع.
موقعه  :إقليم ودائرة الصويرة جماعة اوناغة دوار املساسة.
تاريخ حتديده  08 :مارس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ  63آ  22س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

مطلب رقم 35 - 61910
اسم امللك  :أديب.
موقعه  :إقليم الصويرة دائرة احلنشان ،جماعة مجي ،دوار ارواكة.
تاريخ حتديده  06 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ  45آ  60س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
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اجملاورون :
شماال  :طريق عمومي عرضه  03أمتار.
شرقا  :طريق عمومي بعرض متغير.
جنوبا  :ورثة ميلود املعلم.
غربا  :ورثة ميلود املعلم – ممر عرضه متر.
طالب التحفيظ  :جواد أديب ابت احمد.
مطلب رقم 35 - 61993
اسم امللك  :ملك الكشريد.
موقعه  :إقليم ودائرة الصويرة ،جماعة اوناغة ،دوار بوجالخ.
تاريخ حتديده  23 :اكتوبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ  39آ  22س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار األركان.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد .35 - 25579
شرقا  :ورثة آيت عبد اهلل قدور.
جنوبا  :ورثة الطيب بن محمد.
غربا  :طريق عمومي عرضه  05امتار.
طالب التحفيظ  :عبد اجلليل البطاري ابن محمد.
مطلب رقم 35 - 62012
اسم امللك  :احلمري.
موقعه  :إقليم ودائرة الصويرة ،جماعة اوناغة ،دوار آيت حامد.
تاريخ حتديده  05 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  29 :آ  67س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ.
شرقا  :الرسم العقاري عدد  - 35 - 33253ورثة حلسن.
جنوبا  :ممر عمومي بعرض متغير.
غربا  :ممر عمومي عرضه  05أمتار.
طالب التحفيظ  :حميد سلطاني ابن ابراهيم.
مطلب رقم 35 - 62030
اسم امللك  :عمر.
موقعه  :إقليم الصويرة ،دائرة متنار ،جماعة اداوكرض ،دوار العضامنة.
تاريخ حتديده  12 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  11 :آ  32س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة رباح محمد بن الهاشمي.
شرقا  :فيصل الديهي.
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جنوبا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
غربا  :الرسم العقاري عدد .35 - 18257
طالبة التحفيظ  :بهيجة موتشو بنت حسن.
مطلب رقم 35 - 62034
اسم امللك  :ملك الغدير.
موقعه  :إقليم الصويرة ،دائرة احلنشان ،جماعة مجي ،دوار زنافرة.
تاريخ حتديده  14 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ  38آ  30س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بناية من سفلي وخزان ماء
ومشروع بئر.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومي عرضه  05امتار.
شرقا  :عبد الوهاب بن حمو -طريق عمومي بعرض متغير
جنوبا  :طريق عمومي عرض متغير -امكاز. .
غربا  :طريق عمومي عرضه  10امتار
طالبة التحفيظ  :مرمي بوكيزي بنت محمد.
مطلب رقم 35 - 62009
اسم امللك  :بيتكيزين.
موقعه  :بلدية الصويرة ،دوار الغزوة.
تاريخ حتديده  04 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  1 :آ.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد .35 - 27403
شرقا  :رسم عقاري عدد .35 - 14197
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد .35 - 6777
غربا  :ممر عمومي غير نافذ عرضه  3أمتار.
طالب التحفيظ  :ياسني الباقتي ابن عبد القادر.
مطلب رقم 35 - 59637
اسم امللك  :دار بحيرة الدرك.
موقعه  :إقليم ودائرة الصويرة ،قيادة وجماعة أوناغة ،دوار أيت عمر.
تاريخ حتديده  21 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم  03 :آ  54س.
نوعه  :أرض عارية بها بنايتني متالشيتني.
اجملاورون :
شماال  :محمد العمري ابن فارس.
شرقا  :ورثة كبورة أيت القاضي – ساحة الدوار.
جنوبا  :خديجة ديبس – طالبة التحفيظ .-
غربا  :حلبيب واعنو.
طالبة التحفيظ  :خديجة ديبس بنت بلعيد.
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مطلب رقم 35 - 59561
اسم امللك  :ملك بركوات.
موقعه  :إقليم ودائرة الصويرة ،جماعة زاوية ابن حميدة ،مركز بيركوات.
تاريخ حتديده  25 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آ  04س.
نوعه  :بناية بها مخازن بالسفلي وطابق أول وسطح.
اجملاورون :
شماال  :يوسف برغوت طالب التحفيظ.
شرقا  :طريق وطنية رقم متر 1عرضها  – 30طالبة التحفيظ.
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد .35 - 59759
غربا  :يوسف برغوت  -مطلب التحفيظ عدد .35 - 59759
طالب التحفيظ  :يوسف برغوت ابن احلاج سعيد.
مطلب رقم 35 - 62059
اسم امللك  :جنان.
موقعه  :إقليم ودائرة الصويرة ،قيادة وجماعة اقرمود ،دوار دوار الرمل.
تاريخ حتديده  09 :ديسمبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم  06 :آ  88س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار االركان.
اجملاورون :
شماال  :بومرس مليكة  -بومرس حفيظة  -ورثة بومرس محمد .
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  – 35 - 43134ورثة بومرس الركراكي.
جنوبا  :الطريق اإلقليمية عدد  2207عرضها  20متر.
غربا  :ممر عمومي عرضه  10أمتار.
طالبة التحفيظ  :السعدية الزمزامي بنت الزمزامي.
مطلب رقم 35 - 12298
اسم امللك  :دكان سلمي رقم .4
موقعه  :مدينة الصويرة ،زنقة ابن الغازي رقم .15
تاريخ حتديده  05 :ديسمبر .2013
املساحة التي أظهرها التصميم  7 :س.
نوعه  :دكان بالسفلي.
اجملاورون :
شماال  :زنقة ابن الغازي  -الرسم العقاري عدد . 35 - 20590
شرقا  :زنقة ابن الغازي – ورثة احمد الشيخ ابن عبد الكرمي.
جنوبا  :ورثة أحمد الشيخ ابن عبد الكرمي.
غربا  :رسم عقاري عدد  – 35 - 20590ورثة احمد الشيخ ابن عبد الكرمي.
طالبة التحفيظ  :زهرة سلمي ابن حماد.
مطلب رقم 35 - 62026
اسم امللك  :ملك اجلمعة.
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة ،جماعة زاوية ابن حميدة ،دوار املعاطلة.
تاريخ حتديده  17 :فبراير .2020

املساحة التي أظهرها التصميم  92 :س.
نوعه  :أرض فالحية بها شجرة زيتون.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومي عرضه  04أمتار.
شرقا  :ممر عرضه  3أمتار.
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد .35 - 61840
غربا  :فريد املسكي.
طالب التحفيظ  :املصطفى املسكي ابن مبارك.
مطلب رقم 35 - 13382
اسم امللك  :دار ادوران.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة متنار ،جماعة سيدي أحمد السايح ،دوار
إد علي أعمر.
تاريخ حتديده  :فاحت اكتوبر .2015
املساحة التي أظهرها التصميم  45 :آ  02س.
نوعه  :أرض فالحية بها مطفية وخربة.
اجملاورون :
شماال  :محمد ابن حلسن الرامي – بيهي باحبيبي -محمد ابن احمد
الرامي -ورثة عمر الرامي.
شرقا  :حسن الرامي – ممر عمومي عرضه  05أمتار.
جنوبا  :ورثة محمد أفخار.
غربا  :أحمد عبيضور.
طالبة التحفيظ  :سامية العبروقي بنت عبد اهلل.
مطلب رقم 35 - 8433
اسم امللك  :دار اخلراز.
موقعه  :اقليم وبلدية الصويرة ،زنقة موالي إسماعيل رقم .35
تاريخ حتديده  12 :ابريل .2013
املساحة التي أظهرها التصميم  6 :س.
نوعه  :مدخل الساللم.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد .35 - 11327
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد .35 - 11327
جنوبا  :زنقة موالي اسماعيل.
غربا  :عويطة.
طالبو التحفيظ  :أمينة اخلراز بنت محمد ومن معها.
مطلب رقم 35 - 61880
اسم امللك  :اطواع.
موقعه  :إقليم الصويرة ،قيادة أقرمود ،جماعة موالي بوزرقطون ،موالي
بوزرقطون املركز.
تاريخ حتديده  28 :اغسطس .2019
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املساحة التي أظهرها التصميم  09 :آ  10س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مسلك عمومي عرضه  2أمتار.
شرقا  :هبة شبيكي.
جنوبا  :محمد العبادي  -مطلب حتفيظ عدد . 35 - 5407
غربا  :فريد شبيكي.
طالب التحفيظ  :أحمد الشبيكي ابن سالم.
مطلب رقم 35 - 61834
اسم امللك  :مدرسة آيت إبراهيم.
موقعه  :إقليم الصويرة ،دائرة احلنشان ،جماعة الكرميات.
تاريخ حتديده  29 :يوليو .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  56 :آ  30س.
نوعه  :أرض عارية بها أقسام بالسفلي ومطعم وإدارة ومقرين
ومراحض وأشجار الزيتون والكالبتوس وأشجار مختلفة.
اجملاورون :
شماال  :احلسن الساخي.
شرقا  :أمكاز – طريق عمومي ذو عرض متغير.
جنوبا  :أمكاز.
غربا  :أمكاز ومسلك غبر نافذ عرضه مترين.
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بالصويرة.
مطلب رقم 35 - 62134
اسم امللك  :ملك سيدي اخلضير.
موقعه  :إقليم الصويرة ،دائرة احلنشان ،جماعة مجي ،دوار الشعيبات.
تاريخ حتديده  10 :فبراير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  17 :هـ  12آ.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :علي ولد فاضنة .
شرقا  :مسلك عمومي عرضه  4أمتار – طريق عمومي عرضه  6أمتار.
جنوبا  :طريق وطنية رقم  207عرضها  40متر -رسم عقاري عدد .35 - 21681
غربا  :بوجمعة املور – والرسم العقاري عدد .35 - 21681
طالب التحفيظ  :املامون الصويلدي ابن عبد القادر.
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نوعه  :أرض فالحية بها شجرة أركان واحدة.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومي ذو عرض متغير  -فطومة أعمال – محمد
أعمال – إبراهيم إدوشرع.
شرقا  :طريق عمومي ذو عرض متغير – حلسن أعمال.
جنوبا  :حلسن أعمال – ورثة بوسالمي – عبد اهلل أعمال.
غربا  :عبد اهلل أعمال.
طالب التحفيظ  :خالد بولهنا بن محمد.
مطلب رقم 35 - 62078
إسم امللك  :اجلنان.
موقعه  :إقليم ودائرة الصويرة ،قيادة وجماعة أوناغة ،دوار بوجالخ.
تاريخ حتديده  18 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  03 :آ  21س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومطفية وشجرة رمان واحدة.
اجملاورون :
شماال  :ممر غير نافذ عرضه أ 04أمتار.
شرقا  :تورية زروق.
جنوبا  :كلثوم بنت ابريك.
غربا  :حياة زروق.
طالبة التحفيظ  :الشعبية زروق بنت أحمد.
مطلب رقم 35 - 59477
إسم امللك  :ملك العيوض.
موقعه  :إقليم الصويرة ،دائرة وباشوية وجماعة متنار ،حي تابوين.
تاريخ حتديده  11 :فبراير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  85 :س.
نوعه  :أرض بها بناية من طابق أرضي وطابقني علويني ومرفق بالسطح.
اجملاورون :
شماال  :زنقة  -الرسم العقاري عدد .35 - 4782
شرقا  :الرسم العقاري  – 35 - 4782ممر غير نافذ عرضه مترين.
جنوبا  :ممر غير نافذ عرضه  -العيوض فاطمة و العيوض فاضمة.
غربا  :العيوض فاطمة والعيوض فاضمة – الرسم العقاري عدد .35 - 4782
طالب التحفيظ  :حسن العيوض بن احلسني.

مطلب رقم 35 - 59822
إسم امللك  :تاغولت.
موقعه  :إقليم الصويرة ،دائرة متنار ،قيادة تدزي ،جماعة إداوكرض ،دوار
إداوزمن.
تاريخ حتديده  23 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  30 :آ  77س.

مطلب رقم 35 - 62131
إسم امللك  :ملك الشعيبة.
موقعه  :إقليم ودائرة الصويرة ،قيادة أقرمود ،جماعة موالي بوزرقطون،
دوار شيشت.
تاريخ حتديده  23 :ديسمبر .2019
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املساحة التي أظهرها التصميم  40 :آ  13س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار اخلروب وشجرة الطك.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  – 35 - 5043ورثة عبد الرحمان الكوشي.
شرقا  :ممر عمومي غير نافذ عرضه  3أمتار – زروال محمد.
جنوبا  :ورثة الناجي محمد.
غربا  :ورثة الناجي محمد – مطلب التحفيظ عدد .35 - 5043
طالب التحفيظ  :يوسف الشرقاوي ابن حلميدي.
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 35 - 10418
امللك املسمى  :أعواشر.
الواقع  :اقليم ودائرة الصويرة جماعة حد الدرى دوار مطرزة.
طالب التحفيظ  :محمد لشهب ابن أحمد.
تاريخ التحديد  15 :ديسمبر .2014
إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 588
املؤرخة في  09يونيو .2010
احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة
شركي ربيع
			

محافظة العرائش
مطلب رقم 19 - 2791
اسم امللك  " :بن قارع "
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة تطفت ،احملل املدعو  :دوار العوش.
وقع حتديده في  06 :ابريل .2015
مساحته  07 :هكتار  90ار  00س.
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :خندق.
جنوبا  :ورثة عويشة حجية – ورثة السويسي -محمد اجلعايدي – ورثة
علي احلسني – ورثة احلسني بوعسرية.
شرقا  :ورثة محمد العياشي.
غربا  :طريق – ورثة الزهرة القصيري..
طالبة التحفيظ  :جماعة العوش النائب عنها السيد وزير الداخلية.
مطلب رقم 19 - 2889
اسم امللك  " :البروكة"
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة بني كرفط ،احملل املدعو  :فرقة بني مرقة.
وقع حتديده في .1987 - 07/09 :

مساحته  05 :هكتار  72ار  50س.
نوعه  :ارض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد .19 - 2843 :
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد .19 - 3004
شرقا  :ورثة دار الدنداني – ورثة احلاج املكي –ورثة دار املفضل – ورثة دار
أحمد بن احلاج.
غربا  :األحباس.
طالبة التحفيظ  :جماعة بني مرقة النائب عنها السيد وزير الداخلية.
مطلب رقم 19 - 2950
اسم امللك  " :عزيب لالصفية "
موقعه  :إقليم العرائش جماعة زوادة احملل املدعو  :دوار صندالة.
وقع حتديده في  12 :يوليو .2017
مساحته اإلجمالية  26 :هكتار  96ار  30س
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
القطعة األولى  :مساحتها  22 :هكتار  96ار 30س
شماال  :طريق .
جنوبا  :جماعة دوار الصنادلة.
شرقا  :منطقة ضم األراضي سهل القصر الضفة اليسرى.
غربا  :طريق.
القطعة الثانية  :مساحتها  04 :هكتار  00ار  29س.
شماال  :وادي اللوكوس.
جنوبا  :طريق.
شرقا  :وادي اللوكوس.
غربا  :الرسم العقاري عدد .36 - 20287 :
طالبة التحفيظ  :جماعة دوار الصنادلة النائب عنها السيد وزير الداخلية.
مطلب رقم 36 - 15122
اسم امللك  " :مسجد أوالد بن مصباح"
موقعه  :مدينة القصر الكبير،احملل املدعو  :شارع محمد اخلامس.
وقع حتديده في  26 :يونيو .2014
مساحته  12 :ار  82س .
نوعه  :أرض بها بناء يتكون من مسجد وبناء يتكون من سفلي وبناء
يتكون من سفلي وطابق أول وبناء أخر في طور التشييد.
اجملاورون :
شماال  :زنقة.
جنوبا  :شارع.
شرقا  :شارع.
غربا  :زنقة.
طالبة التحفيظ  :أحباس القصر الكبير.
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مطلب رقم 36 - 25623
اسم امللك  " :السانية" .
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة بني عروس ،احملل املدعو  :دوار بوزهري.
وقع حتديده في  14 :ماي .2018
مساحته  08 :هكتار  71ار  40س.
نوعه  :ارض فالحية بها بناء يتكون من سفلي و أخر يتكون من سفلي
وطابق أول وبئر و حوض.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
جنوبا  :ورثة والد مجاهد.
شرقا  :محمد الوهابي.
غربا  :واد.
طالب التحفيظ  :عبد العزيز بن محمد بن الوافي الوهابي.

4641
مطلب رقم 36 - 32646
اسم امللك  " :أرض مباركة"
موقعه  :مدينة العرائش ،احملل املدعو  :رقادة.
وقع حتديده في  19 :نوفمبر 2019
مساحته  06 :ار  46س
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :نور الدين الشهابري.
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  36- - 32604 :حسن الشهابري.
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 36- - 32604 :
غربا  :ورثة البدري.
طالبا التحفيظ  - :سعيد بن عمر الصروخ.
نادية بنت قاسم باهدي .مناصفة بينهما.
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 36 - 25636
اسم امللك  " :مرجع الشميش "65005
موقعه  :مدينة العرائش ، ،احملل املدعو  :الشميش طريق راس الرمل.
وقع حتديده في  28 :ماي 2018
مساحته  26 :ار  64س
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :خندق.
جنوبا  :طريق
شرقا  :محمد الربوج.
غربا  :ورثة العرفي.
طالبة التحفيظ  :أحباس العرائش.
مطلب رقم 36 - 32630
اسم امللك " :جتزئة البويسفي "
موقعه  :مدينة العرائش ،احملل املدعو  :جتزئة البوسيفي.
وقع حتديده في  24 :اكتوبر .2019
مساحته  06 :ار  17س
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد .36 - 40172 :
جنوبا  :زنقة.
شرقا  :عمار الرغيوي.
غربا  :زنقة.
طالبا التحفيظ :
احلسن البويسفي بن احلسن.
امحمد البويسفي بن احلسن.مناصفة بينهما.

مطلب رقم ،19 - 6618
امللك املسمى” بالد فضول “
الواقع مبنطقة ضم األراضي املدعوة “ سهل وادي اخملازن الشمالي “
بحوض اللوكوس  ،إقليم العرائش ،دائرة وادي اخملازن .
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  22سبتمبر ، 2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى “ بالد فضول “ذي املطلب رقم ، 19 - 6618
أصبحت تتابع من األن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي :
 أ ) في اسم السيد بنرحمة السعيد و ذلك في حدود قطعة أرضيةمساحتها 4هـ  50آر  84س .
 ب) في اسم طالب التحفيظ في حدود ما تبقى من امللك املذكور أعاله .أن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 3982
املؤرخة في  22فبراير . 1989
إصالح خـطأ  -يتعلق بامللك املسمى  ” :طامة “
موضوع مطلب التحفيظ عدد36 - 18481 :
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد 886 :
بتاريخ  23ديسمبر ، 2015
و اإلعالن عن انتهاء حتديده املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1012
بتاريخ  23ماي . 2018

عوضا عــن :
طالب التحفيظ و نسبة كل واحد منهم :
 فاطمـة القطرانـي بنسبــة.08/48: السعديـة القطراني بنسبــة.08/48: عـزالديــن القطرانــي بنسبــة.14/48 : حنـــان القطرانـي بنسبــة.07/48: نبيلة القطرانـي بنسبــة .07/48: -يامنة ازعيكر بنسبــة .04/48:
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إقرأ :
طالب التحفيظ و نسبة كل واحد منهم :
 فاطمة القطرانـي بنسبــة.16/96: السعديــة القطرانـي بنسبــة.16/96: عـزالديــن القطرانـي بنسبــة .26/96 حنـان القطراني بنسبــة.13/96: نبيلة القطراني بنسبــة .13/96: يامنـة ازعيكـر بنسبــة .12/96:والباقي بدون تغيير
احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش
الظريف العربي
			

مطلب رقم 37 - 63955
اسم امللك " :الدكانة " ؛
موقعه  :إقليم ودائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الدكانة ؛
وقع حتديده في  11 :يوليو  2019؛
مساحته  8 :ار  86س ؛
نوعه  :ارض عارية بها أشجار الزيتون و تني ؛
شماال  :محمد البكوري بن احمد ؛
شرقا  :و رثة العبادي محمد و ورثة اخلمار البوزيدي
جنوبا  :ورثة محمد بن عبد السالم ؛
غربا  :زنقة
طالبو التحفيظ  :فطيمة البكوري بنت حلسن ومن معها .
مطلب رقم 37 - 28143

محافظة تاونات
مطلب رقم 37 - 9083
اسم امللك  " :بوصوف احجر معبد " ؛
موقعه  :إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو احجر معبد .
وقع حتديده في  18 :اغسطس  2017؛
مساحته  02 :هـ  26ار  59س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
شماال  :شعبة ؛
شرقا  :مشروع ضم األراضي الفالحة (حق املرور)
جنوبا  :شعبة ؛
غربا  :عبد الغني بن احمد ؛
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .
مطلب رقم 37 - 11166
اسم امللك  " :التويتات  " 3؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو
دوا اجملابرة .
وقع حتديده في  6 :يوليو  2018؛
مساحته  9 :ار  98س ؛
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛
شماال  :مطلب عدد  37 - 11174؛
شرقا  :الشعبة .
جنوبا  :شعبة ؛
غربا  :مطلب عدد  37 - 11174؛
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .

اسم امللك " :امنيصرة " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة سيدي امحمد بلحسن دوار
الكراردة ؛
وقع حتديده في  25 :سبتمبر  2017؛
مساحته  02 :هـ  81ار  70س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  37 - 21466؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  37 - 21827و الرسم العقاري عدد 37 - 13716
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  37 - 21855و الرسم العقاري عدد  37 - 14516؛
غربا  :شعبة
طالبة التحفيظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص النائب عنها مندوب
أمالك الدولة .
مطلب رقم 37 - 28144
اسم امللك " :عبيدة " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة سيدي امحمد بلحسن دوار
الكراردة ؛
وقع حتديده في  25 :سبتمبر  2017؛
مساحته  01 :هـ  45ار  43س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
شماال  :شعبة ؛
شرقا  :شعبة
جنوبا  :رسم عقاري عدد  ، 37 - 13756رسم عقاري عدد 37 - 14366
والرسم العقاري عدد  37 - 13757؛
غربا  :الدرقاوي الهادي و شعبة
طالبة التحفيظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص النائب عنها مندوب
أمالك الدولة .
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مطلب رقم 37 - 54778
اسم امللك  " :فدان العكبة " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة سيدي امحمد بلحسن دوار
كعدة الرويشيني .
وقع حتديده في  02 :يوليو  2018؛
مساحته 48 :ار  43س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  37 - 13082 :؛
شرقا  :الشعبة .
جنوبا  :زهرة امللكي ؛
غربا  :الطريق عرضها  20مترا ؛
طالب التحفيظ  :ادريس امللكي بن عبدالرحمان .

4643
مساحته 08 :ار  86س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
شماال  :ورثة طلحة احمد بن عبد القادر ومشروع طريق عرضها  15مترا ؛
شرقا  :طريق عمومية عرضها  6امتار .
جنوبا  :ورثة طلحة علي بن دحمان و طلحة محمد ؛
غربا  :طلحة علي ،
طالب التحفيظ  :علي امليداوي بن محمد .

مطلب رقم 37 - 64061
اسم امللك  " :فدان خشابة " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني عائشة احملل املدعو
الساحل املراح ؛
وقع حتديده في  13 :يناير  2020؛
مطلب رقم 37 - 54794
مساحته  20 :هـ 70ار  38س ؛
اسم امللك " :عوينة ماحلة " ؛
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون و بئر ؛
موقعه  :إقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة مركز عني مديونة .
شماال  :احمد بن فارس ؛
وقع حتديده في  28 :اكتوبر  2018؛
شرقا  :بوخريس  ،بن فارس حميد  ،العلميو ممر عمومي عرضه  5امتار
مساحته 01 :ار  19س ؛
و البقالي مصطفى .
نوعه  :ارض عارية بها شجرة زيتون واحدة ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 30491-ف و ورثة امينة بن فارس و ممر
شماال  :زنقة عرضها  6امتار ؛
عرضه  4امتار و البقالي مصطفى ؛
شرقا  :زنقة عرضها  6امتار .
غربا  :واد ورغة .
جنوبا  :قديدر عبد احلي ؛
طالبو التحفيظ  :رشيد قلوبي بن احمد ومن معه .
غربا  :زنقة عرضها  6امتار ؛
احملافظ على األمالك العقارية بتاونات
طالب التحفيظ  :عبدالرحمان احملمدي .
بن طامة يوسف
			
مطلب رقم 37 - 63983
اسم امللك  " :الكدية " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات حي تاونات القدمية
زنقة ابن حزم ؛
وقع حتديده في  5 :سبتمبر  2019؛
مساحته 02 :ار  87س ؛
نوعه  :ارض بها بناية متكونة من مرءاب طابق ارضي و اخر علوي
وأشجار الزيتون ؛
شماال  :محمد حمو بن احمد ؛
شرقا  :عبداالله البوزيدي الشيخي ومن معه .
جنوبا  :حادة الصبوني بنت محمد و من معها (ورثة محمد بن بوزيد الصبوني)؛
غربا  :زنقة عرضها متغير
طالبو التحفيظ  :راضية بودبزة ومن معها .

محافظة متارة
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى" النمصية "
مطلب رقم  38 - 1455 :الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  109 :بتاريخ  31يناير 2001

عوضا عن :
اسهم طالب التحفيظ :
املاحي ميينة  120سهم
اقرأ :
املاحي ميينة  100سهم
و الباقي بدون تغيير.

مطلب رقم 37 - 64039
اسم امللك  " :كعدة حدهوم " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو الكعدة ؛
			
وقع حتديده في  25 :نوفمبر  2019؛

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة
سعد عفيفي
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 39 - 28708
اسم امللك  « :اخليج » .
موقعه  :مزارع لوليجة جماعة ملهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى

مطلب رقم 39 - 28275
اسم امللك  « :اثقان » .
موقعه  :مزارع دوار متالوكت جماعة وقيادة متالوكت اقليم تارودانت.
وقع حتديده  15 :ابريل .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  08 :ار  94س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مصلي صوفيا؛
شرقا  :إكرار محمد؛
جنوبا  :انظام احلسني؛
غربا  :انظام احلسني ؛
طالبة التحفيظ  :السيدة مصلي يامنة بنت محمد.
مطلب رقم 39 - 28648
اسم امللك  « :مدرسة الرياض » .
موقعه  :دوار الرياض متالوكت جماعة وقيادة متالوكت اقليم تارودانت.
وقع حتديده  25 :ابريل .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  06 :ار  98س.
نوعه  :ارض عارية بها بنايات سفلية عبارة عن مدرسة.
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :ايت علي احمد؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق؛
طالبة التحفيظ  :الدولة املغربية (امللك اخلاص) النائب عنها مندوب
أمالك الدولة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 28659
اسم امللك  « :دار مفتاح » .
موقعه  :حي احلريشة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده  01 :ماي .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  01 :ار  02س.
نوعه  :دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.
اجملاورون :
شماال  :الصويري عبد اهلل؛
شرقا  :الطالبي؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :صفية حمو؛
طالبو التحفيظ  :السيد الصديق مفتاح بن علي ومن معه.

دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.
وقع حتديده  10 :يونيو .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  05 :هـ  40ار  01س.
نوعه  :ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون ،البرتقال وبها بئر
وبناية سفلية.
اجملاورون :
شماال  :الساقية وورثة امكون العربي؛
شرقا  :ورثة اومهو محمد؛
جنوبا  :ورثة اد مالك محمد اومهو ،ورثة ايت مالك محمد بن عمر
وورثة ايت مالك عبد السالم بن عمر؛
غربا  :ورثة ايت مالك عبد السالم بن عمر والساقية؛
طالبة التحفيظ  :السيدة فريدة سمراوي بنت عمر.
مطلب رقم 39 - 28712
اسم امللك  « :ملك الفتح » .
موقعه  :دوار أوالد ترنة جماعة سيدي بورجا قيادة تازمورت اقليم تارودانت.
وقع حتديده  12 :يونيو .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  05 :هـ  22ار  52س.
نوعه  :ارض عارية بها اسطبل ،صهريج ،بئر ،مرآب وتالث بنايات
سفلية احداها ذات طابق اول.
اجملاورون :
شماال  :وحي الدين سعيد ومطلب التحفيظ عدد 39 - 18332؛
شرقا  :بجباج عمر وبوتسنت احمد؛
جنوبا  :الطريق ونايت احلاج علي؛
غربا  :الطريق ومطلب التحفيظ عدد 39 - 18332؛
طالبو التحفيظ  :السيد جمع موزوني بن مبارك ومن معه.
مطلب رقم 39 - 31240
اسم امللك  « :ناعورة . » 1
موقعه  :دوار وجماعة الكدية البيضاء قيادة أوالد امحلة دائرة أوالد
تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده  27 :اغسطس .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  49 :ار  58س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة دوسكي حماد؛
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شرقا  :الطريق؛

املساحة التى اظهرها التصميم  02 :هـ  54ار  12س.

جنوبا  :الطريق؛

نوعه  :ارض فالحية مغروسة باشجار البرتقال.

غربا  :الرسم العقاري عدد 39 - 9629؛

اجملاورون :

طالبو التحفيظ  :السيد دوسكي عبد العزيز بن سعيد ومن معه.

شماال  :الرسم العقاري عدد 39 - 35195؛

مطلب رقم 39 - 31274
اسم امللك  « :ملك امبارك اوحمو . » 2
موقعه  :دوار ايت احميميش جماعة سيدي موسى احلمري قيادة

شرقا  :واد املواجن؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 39 - 18292؛
غربا  :السهب؛
طالبو التحفيظ  :السيد عبد الكبير بلحمام بن عبد السالم ومن معه.

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.
وقع حتديده  17 :سبتمبر .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  02 :هـ  06ار  98س.
نوعه  :ارض فالحية.

مطلب رقم 39 - 31277
اسم امللك  « :ملك امبارك اوحمو . » 1
موقعه  :دوار ايت احميميش جماعة سيدي موسى احلمري قيادة
سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 39 - 258؛
شرقا  :الشعبة؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 39 - 36787؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 39 - 36787؛
طالبو التحفيظ  :السيد عبد الكبير بلحمام بن عبد السالم ومن معه.
مطلب رقم 39 - 31275
اسم امللك  « :ملك بلحمام » .
موقعه  :دوار ايت بلحمام جماعة سيدي موسى احلمري قيادة سيدي
موسى احلمري اقليم تارودانت.
وقع حتديده  16 :سبتمبر .2019

وقع حتديده  17 :سبتمبر .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  04 :هـ  35ار  13س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسمني العقاريني عدد 39 - 5081 - 39 - 258؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 39 - 5081؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  39 - 5081ومطلب التحفيظ عدد 39 - 5819
والشعبة؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  39 - 36787ومطلب التحفيظ عدد
39 - 31274؛
طالبو التحفيظ  :السيد عبد الكبير بلحمام بن عبد السالم ومن معه.

املساحة التى اظهرها التصميم  12 :هـ  63ار 39س.
نوعه  :ارض فالحية مغروسة باشجار البرتقال.
اجملاورون :
شماال  :الرسمني العقاريني عدد /26009 – 39 - 7448س؛
شرقا  :واد اكورطة؛
جنوبا  :واد اكورطة والطريق؛
غربا  :بلحمام الكادة ،سبيرو عبد الكبير والرسم العقاري عدد 39 - 7448؛
طالبو التحفيظ  :السيد عبد الكبير بلحمام بن عبد السالم ومن معه.
مطلب رقم 39 - 31276

مطلب رقم 39 - 31305
اسم امللك  « :سعيد » .
موقعه  :دوار الدشر بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.
وقع حتديده  27 :سبتمبر .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  05 :ار  37س.
نوعه  :ارض عارية محاطة بسور بها بنايتان احداهما سفلية وأخرى
ذات طابق اول وحديقة.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 39 - 20168؛
شرقا  :الطريق ،حميد بوازيدي ،ورثة الثعلبي ،حبيب بن عبيدة ،إبراهيم

اسم امللك  « :ملك اخلير» .

الطاجيو وعمر الكريتيي؛

موقعه  :دوار ايت احميميش جماعة سيدي موسى احلمري قيادة

جنوبا  :محمد بن احمد ،عمر لشكر وإبراهيم ايت بال؛

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

غربا  :طالب التحفيظ؛

وقع حتديده  16 :سبتمبر .2019

طالب التحفيظ  :السيد سعيد سلوكي بن عبد الرحمان.
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مطلب رقم 39 - 31312
اسم امللك  « :مسجد متيلت » .
موقعه  :دوار تركانت بلدية اولوز اقليم تارودانت.
وقع حتديده  02 :اكتوبر .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  01 :ار  24س.
نوعه  :ارض بها بناية عبارة عن مسجد قدمي.
اجملاورون :
شماال  :إبراهيم بوشعيب؛
شرقا  :الطريق؛

مطلب رقم 39 - 31335
اسم امللك  « :ارتي نشاهد » .
موقعه  :دوار تركانت بلدية اولوز اقليم تارودانت.
وقع حتديده  10 :اكتوبر .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  53 :ار  23س.
نوعه  :ارض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون .
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :اد محمد عمر ومن معه وورثة بوخريص محمد ومطلب
التحفيظ عدد /2779س؛

جنوبا  :الطريق؛
غربا  :إبراهيم بوشعيب ؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.

جنوبا  :اد محمد عمر ومن معه؛
غربا  :مصرف والطريق؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 39 - 31313
اسم امللك  « :زاوية سيدي القرشي ومرافقها » .
موقعه  :دوار تركانت بلدية اولوز اقليم تارودانت.
وقع حتديده  02 :اكتوبر .2019

مطلب رقم 39 - 31413
اسم امللك  « :مدرسة الطالعة » .
موقعه  :دوار الطالعة جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت.
وقع حتديده  27 :نوفمبر .2019

املساحة التى اظهرها التصميم  68 :ار  41س.

املساحة التى اظهرها التصميم  20 :ار  87س.

نوعه  :ارض بها ضريح بنايات قدمية من تراب وبئر .

نوعه  :ارض بها بنايات سفلية عبارة عن مدرسة.

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :الرسمني العقاريني عدد 39 - 21039 – 09 - 21093؛

شماال  :مصرف؛

شرقا  :الرسم العقاري عدد 09 - 21043؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  09 - 21086والطريق؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  09 - 21038والطريق؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.

شرقا  :الرسم العقاري عدد  39 - 16469والطريق؛
جنوبا  :الساقية والطريق؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 39 - 8507؛
طالبة التحفيظ  :الدولة املغربية (امللك اخلاص) النائب عنها مندوب
أمالك الدولة بتارودانت.

مطلب رقم 39 - 31334
اسم امللك  « :قطعة بأفرض اجا » .
موقعه  :دوار تركانت بلدية اولوز اقليم تارودانت.
وقع حتديده  10 :اكتوبر .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  31 :ار  26س.
نوعه  :ارض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون .
اجملاورون :
شماال  :مصرف؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :البوجات احلسني وبيبكي عمر؛

مطلب رقم 39 - 31440
اسم امللك  « :ملك مليكة . » 2
موقعه  :دوار القصبة جماعة سيدي الطاهر قيادة احمر اقليم تارودانت.
وقع حتديده  12 :ديسمبر .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  11 :ار  92س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة السعدني احمد؛
شرقا  :ورثة السعدني عبد السالم منهم عبد احلكيم؛
جنوبا  :الطريق؛

غربا  :الكوردي موالي الضاوي؛

غربا  :الطريق؛

طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.

طالبة التحفيظ  :السيدة مليكة بياشو بنت محمد .
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مطلب رقم 39 - 31471

شرقا  :الطريق؛

اسم امللك  « :مدرسة السواحير » .

جنوبا  :الطريق؛

موقعه  :دوار السواحير جماعة سيدي الطاهر قيادة احمر دائرة سيدي

غربا  :الطريق؛

موسى احلمري اقليم تارودانت.

طالبو التحفيظ  :السيد القباج طارق ومن معه .

وقع حتديده  24 :ديسمبر .2019
املساحة التى اظهرها التصميم  09 :ار  90س.
نوعه  :ارض محاطة بسور بها بنايات سفلية عبارة عن مدرسة.
اجملاورون :

مطلب رقم 39 - 31423
اسم امللك  « :مدرسة البويضة » .
موقعه  :دوار البويضة جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

شماال  :الطريق؛

وقع حتديده  04 :ديسمبر .2019

شرقا  :عمر اخلابية؛

املساحة التى اظهرها التصميم  12 :ار  43س.

جنوبا  :مسجد؛

نوعه  :ارض محاطة بسور بها بنايات سفلية عبارة عن مدرسة.

غربا  :الطريق؛
طالبة التحفيظ  :الدولة املغربية (امللك اخلاص) النائب عنها مندوب
أمالك الدولة بتارودانت.

اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 39 - 35347؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق وناديري موالي احلسن؛

مطلب رقم 39 - 31544
اسم امللك  « :احلوش» .

غربا  :ورثة ايت الكرمي؛

موقعه  :دوار أوالد علي بلدية الكردان اقليم تارودانت.

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

وقع حتديده  25 :فبراير .2020

أمالك الدولة بتارودانت.

املساحة التى اظهرها التصميم  02 :ار  57س.
نوعه  :ارض عارية.

مطلب رقم 39 - 31481

اجملاورون :

اسم امللك  « :مدرسة تلزاط » .

شماال  :الطريق؛

موقعه  :دوار تلزاط جماعة اداومومن قيادة احمر اقليم تارودانت.

شرقا  :احلدادي زهرة وحسن سمني ؛

وقع حتديده  06 :يناير .2020

جنوبا  :حسن سمني وطالب التحفيظ ؛

املساحة التى اظهرها التصميم  11 :ار  97س.

غربا  :الطريق؛

نوعه  :ارض شبه وعرة بها بنايات سفلية عبارة عن مدرسة.

طالب التحفيظ  :السيد البشير الهبيش بن محمد .

اجملاورون :
شماال  :ملك الدوار وعريري حلسن؛

مطلب رقم 39 - 23027

شرقا  :الطريق؛

اسم امللك  « :النبك » .
موقعه  :دوار الكبير أوالد علي بلدية الكردان اقليم تارودانت.
وقع حتديده  31 :ماي .1989

جنوبا  :الطريق؛
غربا  :حسن بن باها وعريري احلسني؛

املساحة التى اظهرها التصميم  13 :هـ  95ار  68س.

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

نوعه  :ارض فالحية مغروسة باشجار الليمون بها بئر وبناية سفلية.

أمالك الدولة بتارودانت.
احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد /4746س؛

			

عبد اهلل ارمو
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محافظة ميدلت
مطلب رقم 42 - 35196
اسم امللك  :مسجد ايت مولي.
موقعه  :إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة ،احملل املدعو ايت مولي.
وقع حتديده في  22 :يوليو .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :آ 78س.
نوعه  :أرض بها مسجد؛
اجملاورون :
شماال  :اجير ميمون؛
شرقا  :طريق جهوية رقم 503؛
جنوبا  :طريق جهوية رقم 503؛
غربا  :طريق غير معبدة و ساقية؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35330
اسم امللك  :املنزل رقم .3
موقعه  :إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة ايتزر ،احملل املدعو ايتزر.
وقع حتديده في  19 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  20 :س.
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :الصحراوي بن عبو محمد؛
جنوبا  :برشيد موالي هاشم؛
غربا  :رابحة تشاوت؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35331
اسم امللك  :منزل رقم .4
موقعه  :إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة ايتزر ،احملل املدعو ايتزر.
وقع حتديده في  19 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  45 :س.
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :فضمة تكرسيت؛
شرقا  :فضمة تكرسيت؛
جنوبا  :حمو والي؛
غربا  :زنقة؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

مطلب رقم 42 - 35337
اسم امللك  :املنزل عدد .7
موقعه  :إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة ايتزر ،احملل املدعو اينزر.
وقع حتديده في  25 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  23 :س.
نوعه  :بناية متالشية؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة البشير؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :ادريس السكاك؛
غربا  :ورثة البشير؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35339
اسم امللك  :دكان عدد .1031
موقعه  :إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة ايتزر ،احملل املدعو ايتزر.
وقع حتديده في  25 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 53 :س.
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي؛
اجملاورون :
شماال  :إجاد سعيد؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :مطلب حتفيظ رقم 42 - 35340؛
غربا  :موالي اليزيد؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35340
اسم امللك  :الدكان عدد .1032
موقعه  :إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة ايتزر ،احملل املدعو ايتزر.
وقع حتديده في  25 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  62 :س.
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ رقم 42 - 35339؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :ميلودة؛
غربا  :موالي ادريس؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35345
اسم امللك  :منزل مسجد ايتزر.
موقعه  :إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة ايتزر ،احملل املدعو ايتزر.
وقع حتديده في  26 :نوفمبر .2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  38 :س.
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :زنقة غير نافدة و لغرس حساين؛
شرقا  :لغرس حساين؛
جنوبا  :بوزيان؛
غربا  :فضمة ناقة؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35369
اسم امللك  :ملكاك .2
موقعه  :إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل،
احملل املدعو قصر ايت بن يحيى.
وقع حتديده في  10 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آ  95س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :حبوس الزاوية؛
جنوبا  :مطلب حتفيظ رقم 42 - 35370؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 25215
اسم امللك  :ارشتوتن.
موقعه  :إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة اغبالو ،احملل املدعو ارشتوتن.
وقع حتديده في  30 :نوفمبر .2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ 80آ 21س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ رقم  42 - 17755و اتعربت أوميلود؛
شرقا  :اتعربت اوميلود؛
جنوبا  :طريق عمومية غير معبدة بعرض  10امتار؛
غربا  :طريق عمومية غير معبدة بعرض  10امتار؛
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة
املغربية (امللك احلاص).
مطلب رقم 42 - 25288
اسم امللك  :املهدي.
موقعه  :إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة كرس
تعاللني ،احملل املدعو كراندو.
وقع حتديده في  27 :ديسمبر .2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :هـ 67آ 78س.
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نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بعض األشجار اخملتلفة و اربع
بنايات و حوض مائي و بئر؛
اجملاورون :
شماال  :مصطفى الهشيمي و طريق غير معبدة بعرض ستة امتار و
الطالبي موحى اوبادو و ورثة كربوش موحا و ورثة موغوت مولود و رسم
عقاري 42 - 24768؛
شرقا  :ساقية؛
جنوبا  :ورثة اشني سعيد و ورثة أوعايشة و ورثة اشني سعيد و
احلسناوي عبد اهلل و ساقية؛
غربا  :طريق وطنية و ورثة اومعسو حماد و ورثة يوسفي حدو؛
طالب التحفيظ  :محمد حنفي بن املهدي و من معه.
مطلب رقم 42 - 25301
اسم امللك  :ماسا ادريس.
موقعه  :إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة اغبالو ،احملل املدعو
مزرعة امزيزل.
وقع حتديده في  24 :يونيو .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هـ 12آ 47س.
نوعه  :أرض فالحية بها بئر وبيت بئر؛
اجملاورون :
القطعة األولى :
شماال  :مطلب حتفيظ رقم 42 - 13010؛
شرقا  :مطلب حتفيظ رقم 42 - 12649؛
جنوبا  :طريق معبدة بعرض  30متر؛
غربا  :طريق غير معبدة بعرض أربعة امتار و رسم عقاري رقم  42 - 5792رقم؛
القطعة الثانية :
شماال  :طريق معبدة بعرض  30متر
شرقا  :مطلب حتفيظ رقم 42 - 12649؛
جنوبا  :ساقية؛
غربا  :طريق عمومية غير معبدة بعرض متغير ز مطلب حتفيظ رقم 42 - 12881؛
طالب التحفيظ  :ادريس مسعودي بن الشريف.
مطلب رقم 42 - 35302
اسم امللك  :شيماء.
موقعه  :إقليم و مدينة ميدلت ،احملل املدعو الديور اجلداد.
وقع حتديده في  04 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آ 01س.
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ رقم 42 - 24356؛
شرقا  :الضهري بن يوسف؛
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جنوبا  :زنقة؛
غربا  :زنقة؛
طالب التحفيظ  :ادريس ايت عمر بن عمرو.
مطلب رقم 42 - 35334
اسم امللك  :مساكن الفالحة ايتزر.
موقعه  :إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة ايتزر ،احملل املدعو مساكن
الفالحة ايتزر.
وقع حتديده في  20 :نوفمبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ 84آ 57س.
نوعه  :أرض بها عشر بنايات من سفلي؛
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :شعبة؛
غربا  :زنقة؛
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة
املغربية (امللك احلاص).
مطلب رقم 42 - 35335
اسم امللك  :مدرسة اية منصور.
موقعه  :إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة ،احملل املدعو مدرسة
ايت منصور.
وقع حتديده في  20 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :آ 65س.
نوعه  :أرض بها مدرسة؛
اجملاورون :
شماال  :إيدير؛
شرقا  :ساقية؛
جنوبا  :ساقية و و طريق؛
غربا  :إيدير؛
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة
املغربية (امللك احلاص).
مطلب رقم 42 - 35365
اسم امللك  :ملك خديجة.
موقعه  :إقليم و مدينة ميدلت ،احملل املدعو رقم  32زنقة احلدادة درب
موالي احفيظ.
وقع حتديده في  09 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 57 :س.
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي؛
اجملاورون :
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شماال  :اللة نزهة املعطاوي؛
شرقا  :ايت العسال و ايت ساكت؛
جنوبا  :موالي عبد اهلل بابا؛
غربا  :زنقة؛
طالب التحفيظ  :خديجة جرطي بنت محمد و من معها.
مطلب رقم 42 - 35366
اسم امللك  :تيشوت ملسكني.
موقعه  :إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة اغبالو ،احملل املدعو
تيشوت ملسكني.
وقع حتديده في  09 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ 60آ 61س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ رقم 42 - 13464؛
شرقا  :مطلب حتفيظ رقم 42 - 13455؛
جنوبا  :مطلب حتفيظ رقم 42 - 1482؛
غربا  :منحدر؛
طالب التحفيظ  :موسى اوقسو بن احلسن.
احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.
حلسن اليعقوب.

محافظة سيدي بنور
إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 44 - 24179
امللك املسمى " :بالد قدور"
الكائن  :الكائن بإقليم ودائرة سيدي بنور املنطقة العليا الشطر الثاني
منطقة الضم بلوك  4منطقة .3/2
طالب التحفيظ  :وردي زهراء بنت اخلناتي ومن معها.
ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5715
بتاريخ  09مارس  2009في حدود املطلب املذكور أعاله.
إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعـوة العامرية
إقليم سيدي بنور
إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله
الواقعة باملنطقة املدعـوة العامرية الكائنة باجلماعة القروية
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العامرية قيادة بني هالل دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي
شهرين ابتداء من نشـر هذا اإلعالن (الظهير الشريـف عـدد 174-69:
املؤرخ في  10جمادى األولى  1389املوافق ل  25يوليوز .)1969
املطالب عدد :
 - 62537 - 67596 - 60608 - 69736 - 62199 - 67595 - 6029670007 - 64480 - 68065 - 70000
إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعـوة خميس القصيبة
إقليم سيدي بنور
إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله
الواقعة باملنطقة املدعـوة خميس القصيبة الكائنة باجلماعة القروية
خميس القصيبة قيادة مطران دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد
مضي شهرين ابتداء من نشـر هذا اإلعالن (الظهير الشريـف عـدد
 174-69:املؤرخ في  10جمادى األولى  1389املوافق ل  25يوليوز )1969
املطالب عدد :
 139730 - 138264 - 141177 - 140662 - 140173 - 139729 - 138260140486 - 139732 - 138266 - 141178 - 140663 - 140452
 140669 - 140487 - 139738 - 138268 - 141188 - 140664 141254 - 140701 - 140507 - 139740 - 138368 - 141223 138466 - 141256 - 140713 - 140508 - 139744 - 138465 139746 - 139558 - 141257 - 140714 - 140509 - 139745 140511 - 139747 - 139559 - 141280 - 140717 - 140510 140744 - 140513 - 139748 - 139560 - 141281 - 140719 141283 - 140754 - 140514 - 139749 - 139561 - 141282 139564 - 141284 - 140763 - 140515 - 139754 - 139562 139760 - 139565 - 141285 - 140766 - 140518 - 139759 140520 - 139763 - 139566 - 141288 - 140769 - 140519 140772 - 140521 - 139843 - 139567 - 141293 - 140770 141302 - 140773 - 140522 - 139861 - 139568 - 141300 139711 - 141303 - 140777 - 140554 - 139868 - 139569 139877 - 139712 - 141344 - 140778 - 140562 - 139876 140650 - 139898 - 139713 - 141349 - 141170 - 140649 141172 - 140654 - 139925 - 139714 - 141350 - 141171 141355 - 141173 - 140655 - 139926 - 139715 - 141354 139724 - 141357 - 141174 - 140656 - 140166 - 139716 140172 - 139728 - 141358 - 141175 - 140658 - 140171 . 141366 - 141370 - 141363 - 141176 - 140661إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعـوة العونات
إقليم سيدي بنور
إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله
الواقعة باملنطقة املدعـوة العونات الكائنة باجلماعة القروية العونات
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قيادة العونات دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين
ابتداء من نشـر هذا اإلعالن (الظهير الشريـف عـدد  174-69:املؤرخ
في  10جمادى األولى  1389املوافق ل  25يوليوز .)1969
املطالب عدد :
 123301 - 133077 - 132230 - 131841 - 131342 - 123268 131344 - 123302 - 133086 - 132255 - 131842 - 131343 131844 - 131396 - 123303 - 133090 - 132256 - 131843 132258 - 131845 - 131397 - 123304 - 133095 - 132257 133102 - 132260 - 131849 - 131412 - 124863 - 133101 124879 - 133115 - 132283 - 131874 - 131413 - 124878 131415 - 124988 - 133124 - 132284 - 131880 - 131414 131882 - 131416 - 124998 - 133125 - 132299 - 131881 132301 - 131883 - 131417 - 125429 - 133127 - 132300 133130 - 132302 - 131888 - 131418 - 125431 - 133128 125433 - 133131 - 132304 - 131889 - 131419 - 125432 131421 - 125434 - 133133 - 132308 - 131890 - 131420 131892 - 131424 - 125435 - 133135 - 132309 - 131891 132316 - 131893 - 131425 - 125436 - 133143 - 132310 133152 - 132317 - 131894 - 131426 - 125439 - 133148 125441 - 133153 - 132318 - 131895 - 131427 - 125440 131429 - 125443 - 133155 - 132319 - 131897 - 131428 131900 - 131430 - 125444 - 133174 - 132320 - 131899 132326 - 131901 - 131431 - 125445 - 133182 - 132325 133207 - 132327 - 131904 - 131432 - 125455 - 133194 125458 - 133210 - 132337 - 131905 - 131433 - 125457 131435 - 125459 - 133216 - 132338 - 131906 -131434 131908 - 131436 - 125460 - 133259 - 132339 - 131907 132341 - 131909 - 131437 - 125462 - 133270 - 132340 133272 - 132344 - 131910 - 131438 - 125463 - 133271 125466 - 133276 - 132345 - 131911 - 131439 - 125464 131441 - 126443 - 133277 - 132346 - 131912 - 131440 131915 - 131442 - 126466 - 133279 - 132347 - 131913 132349 - 131916 - 131443 - 126467 - 133280 - 132348 133282 - 132350 - 131917 - 131444 - 126468 - 133281 -126470 - 133283 - 132354 - 131923 - 131445 - 126469 -131452 - 126471 - 133284 - 132355 - 131924 - 131451 -131926 - 131453 - 126472 - 133285 - 132356 - 131925 132359 - 131927 - 131454 - 126474 - 133333 - 132358 133335 - 132361 - 131928 - 131455 - 126475 - 133334 131457 - 126479 - 133336 - 132362 - 131929 - 131456 - 126478 131931 - 131458 - 126480 - 133337 - 132363 - 131930 132365 - 131932 - 131459 - 126481 - 133338 - 132364 133350 - 132366 - 131933 - 131460 - 126486 133339 126488 - 133381 - 132368 - 131934 - 131461 - 126487131467 - 126489 - 133382 - 132369 - 131935 - 131465 -
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 131937 - 131471 - 126490 - 133384 - 132371 - 131936 132373 - 131938 - 131472 - 126494 - 133385 - 132372 133387 - 132374 - 131939 - 131473 - 126495 - 133386 126557 - 133388 - 132375 - 131940 - 131474 - 126497 131486 - 126561 - 133398 - 132376 - 131941 - 131485 131944 - 131487 - 126563 - 133399 - 132379 - 131943 132381 - 131945 - 131509 - 126580 - 133503 - 132380 133522 - 132394 - 131949 - 131510 - 126584 - 133510 126586 - 133565 - 132413 - 131951 - 131511 - 126585 131513 - 126587 - 133606 - 132414 - 131952 - 131512 131954 - 131514 - 126588 - 133609 - 132418 - 131953 132420 - 131955 - 131515 - 126745 - 133610 - 132419 133760 - 132428 - 131956 - 131516 - 127020 - 133628 127023 - 133765 - 132431 - 131957 - 131518 - 127021 131521 - 127024 - 133771 - 132432 - 131958 - 131520 131960 - 131524 - 127025 - 133876 - 132436 - 131959 132438 - 131961 - 131525 - 127031 - 134044 - 132437 134352 - 132440 - 131962 - 131526 - 127032 - 134048 -127036 - 134846 - 132441 - 131964 - 131527 - 127033 131529 - 127037 - 134855 - 132443 - 131965 - 131528 131967 - 131530 - 127038 - 134856 - 132445 - 131966 132447 - 131968 - 131531 - 127039 - 134858 - 132446 134911 - 132448 - 131969 - 131532 - 127374 - 134877 127776 - 134936 - 132451 - 131970 - 131533 - 127613 131535 - 127778 - 134938 - 132452 - 131971 - 131534 131973 - 131536 - 127779 - 134961 - 132453 - 131972 132455 - 131974 - 131537 - 127783 - 134967 - 132454 135000 - 132456 - 131975 - 131579 - 127784 - 134971 127859 - 135001 - 132457 - 131976 - 131580 - 127857 -131582 - 127861 - 135115 - 132461 - 131977 - 131581 131979 - 131611 - 127880 - 135292 - 132463 - 131978 132466 - 131980 - 131612 - 127881 - 135297 - 132465 135389 - 132468 - 131981 - 131636 - 127886 - 135373 127892 - 135455 - 132469 - 131982 - 131637 - 127890 131642 - 127893 - 135464 - 132471 - 131983 - 131641 131987 - 131644 - 127894 - 136304 - 132472 - 131985 132475 - 131988 - 131645 - 127899 - 136305 - 132473 136413 - 132478 - 131989 - 131647 - 127901 - 136410 127903 - 136414 - 132479 - 131990 - 131648 - 127902 131650 - 127904 - 136415 - 132494 - 131991 - 131649 131993 - 131652 - 127905 - 136416 - 132495 - 131992 132501 - 131994 - 131653 - 127924 - 136417 - 132500 136419 - 132508 - 131996 - 131655 - 127928 - 136418- 136422 - 132509 - 131997 - 131656 - 127939 -
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127955 - 136424 - 132532 - 131999 - 131658 - 127946
 131663 - 127964 - 136448 - 132534 - 132000 - 131661 132002 - 131667 - 127970 - 136472 - 132536 - 132001 132539 - 132003 - 131672 - 127974 - 136486 - 132538 136661 - 132569 - 132004 - 131695 - 127976 - 136652 127978 - 136662 - 132570 - 132005 - 131696 - 127977 131711 - 127979 - 136664 - 132588 - 132006 - 131710 132008 - 131712 - 127986 - 136665 - 132589 - 132007 - 132600 - 132009 - 131732 - 127994 - 136666 - 132599127996 - 136668 - 132601 - 132010 - 131742 - 127995 - 136667
 131756 - 127997 - 136672 - 132603 - 132011 - 131743 132017 - 131757 - 127998 - 136675 - 132609 - 132012 132614 - 132018 - 131767 - 127999 - 136676 - 132613 136681 - 132615 - 132021 - 131768 - 128001 - 136678 128022 - 136683 - 132616 - 132023 - 131769 - 128021 131771 - 128023 - 136684 - 132618 - 132025 - 131770 132032 - 131772 - 128025 - 136685 - 132620 - 132028 132622 - 132033 - 131773 - 128059 - 136686 - 132621 136690 - 132623 - 132047 - 131774 - 128060 - 136689 128091 - 136782 - 132627 - 132049 - 131775 - 128090 131777 - 128092 - 136793 - 132671 - 132052 - 131776 132054 - 131779 - 128093 - 136843 - 132672 - 132053 132684 - 132055 - 131780 - 128140 - 136844 - 132678 136861 - 132687 - 132056 - 131781 - 128141 - 136858 128406 - 136863 - 132691 - 132057 - 131782 - 128392 131784 - 128407 - 136865 - 132694 - 132060 - 131783 132070 - 131785 - 128408 - 136866 - 132695 - 132063 132697 - 132071 - 131786 - 128409 - 136868 - 132696 136872 - 132709 - 132076 - 131787 - 128410 - 136869 128418 - 136875 - 132712 - 132082 - 131788 - 128411 131790 - 128419 - 136876 - 132713 - 132085 - 131789 132087 - 131791 - 128420 - 136877 - 132719 - 132086 132723 - 132088 - 131792 - 128421 - 136878 - 132720 136882 - 132726 - 132089 - 131793 - 128422 - 136879 128429 - 136886 - 132731 - 132090 - 131794 - 128428 131796 - 128430 - 136887 - 132741 - 132091 - 131795 132093 - 131797 - 128431 - 136909 - 132742 - 132092 132745 - 132095 - 131798 - 128432 - 136910 - 132744 136912 - 132746 - 132096 - 131799 - 128433 - 136911 128436 - 136913 - 132747 - 132097 - 131800 - 128435 131802 - 128437 - 136914 - 132748 - 132098 - 131801 132100 - 131803 - 128449 - 136916 - 132756 - 132099 132759 - 132101 - 131804 - 128450 - 136917 - 132758- 132760 - 132102 - 131805 - 128452 - 136918 -
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128454 - 136921 - 132761 - 132103 - 131806 - 128453 - 136919
 131809 - 128455 - 136922 - 132762 - 132105 - 131807 - 132107 - 131810 - 129254 - 136928 - 132763 - 132106136934 - 132765 - 132109 - 131811 - 129264 - 136930 - 132764
 - 129273 - 136941 - 132766 - 132111 - 131812 - 129272132120 - 131814 - 129275 - 136942 - 132767 - 132119 - 131813
 - 132772 - 132121 - 131815 - 129282 - 136943 - 132768131259 - 136947 - 132773 - 132122 - 131818 - 129292 - 136946
 - 131820 - 131264 - 136948 - 132774 - 132123 - 131819132797 - 132138 - 131821 - 131265 - 136992 - 132775 - 132127
 - 137010 - 132798 - 132139 - 131822 - 131266 - 137004131825 - 131272 - 137042 - 132799 - 132140 - 131823 - 131269
 - 132142 - 131826 - 131275 - 137043 - 132800 - 132141137085 - 132802 - 132145 - 131827 - 131301 - 137084 - 132801
 - 131303 - 137086 - 132803 - 132146 - 131828 - 131302132148 - 131833 - 131304 - 137087 - 132804 - 132147 - 131830
 - 132867 - 132156 - 131834 - 131305 - 137088 - 132805131317 - 137095 - 132868 - 132157 - 131835 - 131316 - 137089
 - 131837 - 131328 - 137096 - 132869 - 132158 - 131836132909 - 132201 - 131838 - 131329 - 137097 - 132885 132199 - 137099 - 132919 - 132207 - 131839 - 131330 - 137098.137102 - 137101 - 132934 - 132229 - 131840 - 131339
جميع هذه املطالب على الرمز - 44
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.
املصطفى بومهدي.

محافظة سيدي البرنوصي  -زناتة
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في امكان كل شخص يهمه هدا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هدا االعالن.
احملافظ على االمالك العقارية بسيدي البرنوصي -زناتة

عبد الفتاح أيت بوحسني.

محافظة أكدال  -الرياض الرباط
اعالنان ينص عليهما الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
أن السيد نبيل عصمي اجلاعل محل اخملابرة معه  29مجموعة النخيل
حي التقدم الرباط ،طلب أن يسلم له نظيرا جديدا للرسم العقاري
رقم 50060ر املؤسس للملك املدعو "إبراهيم بن العربي" .الكائن
بالرباط التقدم ،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.
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
أن السيد بلحسن ياسر اجلاعل محل اخملابرة معه برقم  5عمارة 6
اقامة سيكويا جتزئة اوالد امطاع متارة ،طلب أن يسلم له نظيرا جديدا
للرسم العقاري رقم  55730ر املؤسس للملك املدعو" اسماء" الكائن
بالرباط الطائرات ،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.

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري
يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
أن السيدة الراوي خديجة ومن معها الساكنة ببلوك  165رقم 14
سيدي البرنوصي الدارالبيضاء طلبت أن يسلم لها نظير جديد
للرسم العقاري رقم  - 96458س املؤسس للملك املدعو دار الراوي
الكائن بالبيضاء سيدي البرنوصي ودلك بسبب ضياع النظير الذي
كان سلم لها سابقا.

محافظة تاوريرت
اعالن عن انتهاء حتديد منطقة التحفيظ اجلماعي
املدعوة ب "مشرع حمادي"
إن احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت يشرفه أن ينهي لعلم
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيظ أمالك املنطقة املدعوة ب
"مشرع حمادي" .الكائنة باجلماعة القروية مشرع حمادي قيادة أحواز
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العيون دائرة العيون .إقليم تاوريرت ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء
من تاريخ نشر هذا اإلعالن في اجلريدة الرسمية (الظهير الشريف عدد
 1-69-174املؤرخ في  10جمادى األولى  1389املوافق ل  25يوليوز .)1969
احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت.
فوزي متون.

اجملاورون :
شماال  :ورثة ايت علي اوحلاج
شرقا  :ملك غابة
جنوبا  :زبيو محمد
غربا  :شعبة
طالب التحفيظ  :باروز محمد بن احلبيب.
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.
عبد اللطيف ميموني.

محافظة سوق أربعاء الغرب
محافظة إنزكان أيت ملول
اعالن عن اختتام أشغال التحديد املنجزة لبعض مطالب
التحفيظ اجلماعي الواقعة باملنطقة املدعوة «واد اخملازن»
ان احملافظ على االمالك العقارية بسوق اربعاء الغرب يشرفه ان ينهي
لعلم العموم ،ا ن اخر اجل للتعرض على حتفيظ املطالب املذكورة
اسفله الواقعة باملنطقة املذكورة والكائنة بجماعة واد اخملازن قيادة
عرباوة .دائرة سوق اربعاء الغرب إقليم القنيطرة .ينتهي بعد مضي
شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية تطبيقا للظهير
الشريف عدد 174-69-1املؤرخ في  10جمادى االولى  1389املوافق 25
يوليوز  1969بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية
يتعلق مبطالب التحفيظ اجلماعي أعداد :
6917 - 52 - 6565 - 52 - 6075 - 52 - 5796 - 52 - 5706 - 52 - 5700
 .52 - 7572 - 52 - 6976 - 52احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء الغرب.
املقوم محمد.

محافظة أزيالل
مطلب رقم 55 - 19466
إسم امللك  :هـرموش.
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة ايت ماجضن احملل املدعو دوار تصغرين
تاريخ حتديده  21 :ديسمبر 2016
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هـ 1آ 89س
مشتمالته  :أرض فالحية به أشجار اللوز والعرعار

مطلب رقم 60 - 21020

اسم امللك  :اخشاب.2
موقعــه  :اجلماعة الترابية القليعة عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه  37 :آ  36س.
نوعــه  :ارض عارية.
حـدوده :
شمـاال  :طريق؛
شـرقا  :جواد فاضمة؛
جنـوبا  :رسم عقاري 60 - 51892؛
غربـا  :طريق جهوية رقم .105
طالب التحفيظ  :السيد(ة) شركة املكدر إسكان اخلير.
مطلب رقم 60 - 21021

اسم امللك  :اخشاب .
موقعــه  :اجلماعة الترابية القليعة عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه  44 :آ  96س.
نوعــه  :ارض عارية.
حـدوده :
شمـاال  :اخلنبوبي احلاج محمد؛
شـرقا  :طريق؛
جنـوبا  :طريق؛
غربـا  :طريق.
طالب التحفيظ  :السيد(ة) شركة املكدر إسكان اخلير.
مطلب رقم 60 - 20729

اسم امللك  :الغزال.
موقعــه  :اجلماعة الترابية القليعة عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه 05 :هـ  76آ  82س.
نوعــه  :ارض عارية.
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حـدوده :
شمـاال  :طريق عمومية غير معبدة؛
شـرقا  :طريق عمومية غير معبدة؛
جنـوبا  :ورثة إدحموش محمد؛
غربـا  :طريق جهوية رقم .509
طالب التحفيظ  :السيد(ة) شركة املكدر إسكان اخلير.
مطلب رقم 60 - 20942
اسم امللك  :تالفوهارت
موقعــه  :دوار تاماللت أوالد دحو عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه 11 :آ  51س.
نوعــه  :أرض عارية.
حـدوده :
شمـاال  :ورثة اسكور؛
شـرقا  :اوكجا كلثوم؛
جنـوبا  :طريق غير معبدة؛
غربـا  :ورثة اوكجا رقية.
طالب التحفيظ  :حسن زيو بن سعيد.
احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.
عبد احلليم فتح اهلل.

محافظة طنجة بني مكادة
مطلب رقم 61 - 25259
اسم امللك " :ملك كداني ".
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة
احملل املدعو املرابط؛
وقع حتديده بتاريخ  11 :ديسمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :ار  05سنتيار؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري  61 - 53935؛
شرقا  :الرسم العقاري 61 - 45049؛
جنوبا  :الرسم العقاري 61 - 55239؛
غربا  :زنقة ؛عدنان املرابط؛
طالب التحفيظ  :جواد كداني؛
مطلب رقم 61 - 25202

اسم امللك " :النور"
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الزينات
احملل املدعو طريق الركايع ؛

4655
وقع حتديده بتاريخ  13 :نوفمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ 41ار  87سنتيار؛
نوعه  :أرض فالحية بها منحذر؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري  61 - 48029؛
شرقا  :مطلب التحفيظ 61 - 24345؛
جنوبا  :الطريق ؛ االحباس؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :محمد بن علي الشاعر ؛
مطلب رقم 61 - 25108
اسم امللك " :مزرعة التني"
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية ملوسة
احملل املدعو لسياخ؛
وقع حتديده بتاريخ  29 :أغسطس  2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 54 :ار  68سنتيار؛
نوعه  :ارض بها خربة؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة احمد شابو ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :االحباس ؛
غربا  :اخلندق ؛
طالب التحفيظ  :احسان غيالن بنت الهاشمي؛
مطلب رقم 61 - 25239
اسم امللك " :العشير"
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو مدشر عني دالية الصغيرة ؛
وقع حتديده بتاريخ  29 :نوفمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 97 :سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :عبد الغفور زهود؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :احمد مركاد؛
طالب التحفيظ  :سميرة لشير بنت احلبيب؛
مطلب رقم 61 - 25238
اسم امللك " :الشويرف "
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو عني دالية (دودة)
وقع حتديده بتاريخ  29 :نوفمبر  2019؛
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املساحة التي أظهرها التصميم  97 :سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :احمد مرغاد ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :عبد الغفور زهود ؛
طالب التحفيظ  :يوسف الشويرف بن عبد العزيز ؛
مطلب رقم 61 - 25188
اسم امللك " :الريفي" 2
موقعه  :والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو فرسيوة ؛
وقع حتديده بتاريخ  04 :نوفمبر  2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :ار  87سنتيار؛
نوعه  :ارض بها سفلي وعلوي وارض عارية في اجلزء االخر؛
اجملاورون :
شماال  :احلاج فالح ؛عبد اهلل البقالي؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :زنفة؛
طالب التحفيظ  :سعيد بن اعمار الريفي ومن معه؛
مطلب رقم 61 - 25313
اسم امللك " :الساعدي "
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة
احملل املدعو بئر الغازي ؛
وقع حتديده بتاريخ  31 :ديسمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم  66 :سنتيار؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :محمد املقدم ؛
شرقا  :عيسى بلفاقي؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :عبد الرحمان امهبار؛
طالب التحفيظ  :محمد الساعدي بن محمد؛
مطلب رقم 61 - 24837
اسم امللك " :محمد الشعيري "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو دوار الدميوس؛
وقع حتديده بتاريخ  29 :أبريل  2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم  83 :سنتيار؛
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نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :رحيمو ابزاعد؛
شرقا  :تريا ابزاعد ؛
جنوبا  :الرسم العقاري 61 - 33635
غربا  :الطريق ؛
طالب التحفيظ  :فطومة بوشنينة بنت عيسى؛
مطلب رقم 61 - 24911
اسم امللك " :العنابة"
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو مدشر اكنوان االولية؛
وقع حتديده بتاريخ  22 :ماي 2019
املساحة التي أظهرها التصميم  05 :ار  72سنتيار؛
نوعه  :أرض بها سفلي وخربة واجلزء االخر ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :عبد الواحد العاقل ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :محمد رووفي؛
مطلب رقم 61 - 25194
اسم امللك " :حميرة عني بنعلي"
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية دار الشاوي
احملل املدعو عني لقصب؛
وقع حتديده بتاريخ  07 :نوفمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ 49ار  59سنتيار؛
نوعه  :أرض فالحية بها منحذر ؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة مفتوح؛ورثة بولفيف؛
شرقا  :االحباس ؛محمد البقالي؛
جنوبا  :حسن حداد ؛
غربا  :ورثة مفتوح؛
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بطنجة؛
مطلب رقم 61 - 25222
اسم امللك  " :النصر "
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ ؛اجلماعة القروية ملوسة؛
احملل غدير الدفلة؛
وقع حتديده بتاريخ  20 :نوفمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ 57ار 15سنتيار؛
نوعه  :أرض فالحية تخترقها الطريق ؛
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اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الرسم العقاري 61 - 32197؛
جنوبا  :الرسم العقاري  61 - 21179؛الرسم
غربا  :الرسم العقاري 61 - 50627؛الرسم العقاري 61 - 44044؛الطريق؛
طالب التحفيظ  :عبد اللطيف بن محمد عياد ومن معه؛
مطلب رقم 61 - 25226
اسم امللك  " :اظهر عواد بشرى "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة القروية العوامة؛
احملل غدير ظهر املنبار؛
وقع حتديده بتاريخ  25 :نوفمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ 80سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :مطلب التحفيظ 61 - 25172؛
جنوبا  :حمزة الركراكي؛
غربا  :ممر؛
طالب التحفيظ  :بشرى السطيطو؛
مطلب رقم 61 - 25209
اسم امللك  " :العوفير" 2
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة القروية احد
الغربية احملل املدعو اوالد زاير؛
وقع حتديده بتاريخ  15 :نوفمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ 16ار 41سنتيار؛
نوعه  :أرض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري 61 - 42868؛
شرقا  :كدور الشمسي؛
جنوبا  :كدور الشمسي؛
غربا  :الرسم العقاري 61 - 6885؛
طالب التحفيظ  :احمد بن محمد العوفير؛
مطلب رقم 61 - 25214
اسم امللك  " :الشواطي وحمودة "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو كوارث؛
وقع حتديده بتاريخ  19 :نوفمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ 60ار 78سنتيار؛
نوعه  :أرض فالحية ؛
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اجملاورون :
شماال  :الطريق؛عبد الرحمان فتاح؛
شرقا  :عبد الرحمان فتاح؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :محمد كرمي حمودة ومن معه؛
مطلب رقم 61 - 25371
اسم امللك  " :ايت ابراهيم" 2
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ ؛اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو خندق ازرارع؛
وقع حتديده بتاريخ  21 :يناير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ 12ار  25سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ 61 - 25372؛
شرقا  :ورثة علي بنسالم؛
جنوبا  :السكة احلديدية؛ احمد عبد الرزاق؛
غربا  :الطريق؛الرسم العقاري 61 - 39082؛
طالب التحفيظ  :محمد بن بلقاسم ايت ابراهيم؛
مطلب رقم 61 - 25258
اسم امللك  " :املريرة ".
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ ؛اجلماعة القروية ملوسة
احملل املدعو عني حمراء؛
وقع حتديده بتاريخ  10 :ديسمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ 43ار 80سنتيار؛
نوعه  :أرض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري 61 - 51654؛
شرقا  :طريق من  20متر مربع؛
جنوبا  :طريق من  20متر مربع؛
غربا  :الرسم العقاري 61 - 51719؛
طالب التحفيظ  :مصطفى بن محمد الدهدوه؛
مطلب رقم 61 - 25094

اسم امللك  " :عمرو "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة احلضرية بطنجة
احملل املدعو الركايع؛
وقع حتديده بتاريخ  02 :ديسمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ 02ار 18سنتيار؛
نوعه  :أرض بها سفلي وطابق اول وثاني مقلص؛
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :عبد السالم اوالد احلاج عامر؛
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جنوبا  :الرسوم العقارية . 06 - 60614 06 - 60613 - 06 - 60612 - 06 - 60611
غربا  :عبد السالم اوالد احلاج عامر ؛الرسم العقاري 06 - 60611
طالب التحفيظ  :محمد والد احلاج عمرو بن عبد السالم ومن معه؛
مطلب رقم 61 - 24980
اسم امللك  " :العمري "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة احلضرية بطنجة
احملل املدعو احرارين؛
وقع حتديده بتاريخ  14 :نوفمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ 07ار 87سنتيار؛
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :الرسوم العقارية 61 - 54989؛ 61 - 38725؛
شرقا  :حسن اللغميش؛
جنوبا  :الرسم العقاري 61 - 53411؛
غربا  :عبد احلميد اللغميش؛
طالب التحفيظ  :يوسف العمري بن احمد؛
مطلب رقم 61 - 25139
اسم امللك  " :التوناتي "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة احلضرية بطنجة
احملل املدعو العوامة؛
وقع حتديده بتاريخ  11 :سبتمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم  88 :سنتيار؛
نوعه  :أرض بها بناء؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري 61 - 48986؛
شرقا  :الرسم العقاري 61 - 17799؛
جنوبا  :ممر من ثالث امتار؛
غربا  :مصطفى حومي؛
طالب التحفيظ  :عبد السالم الشريف التوناتي؛
مطلب رقم 61 - 19721
اسم امللك  " :ارض ارمل الصغير "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة احلضرية باصيلة
احملل املدعو الدغاليني؛
وقع حتديده بتاريخ  03 :ماي 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :ار 97سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :فطوم العمري؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :فطوم العمري؛
غربا  :احمد العمري؛
طالب التحفيظ  :رشيد بن احمد السناوي؛
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مطلب رقم 61 - 25100

اسم امللك  " :اخلير "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة احلضرية بطنجة
احملل املدعو بني ورياغل؛
وقع حتديده بتاريخ  03 :ماي 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 76 :سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :احمد تويجر؛
شرقا  :محمد الشنتوف؛
جنوبا  :الرسم العقاري 61 - 59021؛
غربا  :طريق معبدة من  20متر؛
طالب التحفيظ  :اخملتار اجويد بن محمد؛
مطلب رقم 61 - 25204
اسم امللك  " :التبعوني "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ; اجلماعة احلضرية بطنجة
احملل املدعو احرارين؛
وقع حتديده بتاريخ  14 :نوفمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :ار 14سنتيار؛
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :طريق دائري؛
شرقا  :طريق دائري؛
جنوبا  :الرسم العقاري 61 - 17920؛
غربا  :محمد بورورة؛ مطلب التحفيظ 61 - 24972
طالب التحفيظ  :عمروش بن حمادي التبعوني؛
مطلب رقم 61 - 25316
اسم امللك  " :القريور الزيتون "
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ;اجلماعة القروية ملوسة
احملل املدعو اخملفي؛
وقع حتديده بتاريخ  31 :ديسمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 04 :ار 01سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :عبد اهلل حسناوي؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :ممر؛
غربا  :محمد احلسناوي؛
طالب التحفيظ  :جنيحة احلسناوي بنت محمد؛
مطلب رقم 61 - 25281
اسم امللك  " :احلساني "
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ;اجلماعة القروية القصر الصغير
احملل املدعو مليش السفلي؛
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وقع حتديده بتاريخ 17 :؛
املساحة التي أظهرها التصميم 79 :سنتيار؛
نوعه  :أرض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :ممر من  05امتار؛
غربا  :نزيهة الفتوح؛
طالب التحفيظ  :الصادق ازام احلساني بن محمد ؛
مطلب رقم 61 - 25280
اسم امللك  " :اخلادري "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ;اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو املنبر؛
وقع حتديده بتاريخ  17 :ديسمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :ار  30سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :عبد اللطيف فتوح؛
غربا  :عبد اللطيف فتوح؛
طالب التحفيظ  :محمد اخلادري بن عبد اللطيف؛
مطلب رقم 61 - 25302
اسم امللك  " :ظهر عواد" 2
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ;اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو املنبر؛
وقع حتديده بتاريخ  26 :ديسمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 60 :سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :مطلب التحفيظ 61 - 25260؛
جنوبا  :محمد احمار؛
غربا  :مطلب التحفيظ 61 - 25304؛
طالب التحفيظ  :محمد اخلادري بن عبد اللطيف؛
مطلب رقم 61 - 25355
اسم امللك  " :احميدو "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ;اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو دوار املنبر؛
وقع حتديده بتاريخ  14 :يناير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم  81 :سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية؛
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اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق من  05امتار؛
جنوبا  :امينة مرويني؛
غربا  :مطلب التحفيظ 61 - 25356؛
طالب التحفيظ  :عبد الصمد احميمو بن عيسى؛
مطلب رقم 61 - 25260
اسم امللك  " :ظهر عواد " 03
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ;اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو دواراملنبر؛
وقع حتديده بتاريخ  11 :ديسمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 70 :سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :محمد سكوان؛
غربا  :مطلب التحفيظ 61 - 25302؛ محمد احمار؛
طالب التحفيظ  :محمد اخلادري بن عبد اللطيف؛
مطلب رقم 61 - 14253
اسم امللك  " :ملتمس" 2
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ;اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو فرديوة؛
وقع حتديده بتاريخ  06 :أبريل 2017؛
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هـ 09ار  60سنتيار؛
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة املهدي البيطار؛
شرقا  :محمد السعيدي؛احمد البيطار؛
جنوبا  :ورثة رحمة الشيوي؛ الرسم العقاري 61 - 26061؛
غربا  :الطريق الوطنية ؛بن عجيبة؛
طالب التحفيظ  :عبد الكرمي ملتمس؛
مطلب رقم 61 - 13789
اسم امللك  " :اخلير والبركة "
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ;اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو طالع لقرع؛
وقع حتديده بتاريخ  05 :أغسطس2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 07 :ار 01سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
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شماال  :مطلب التحفيظ 61 - 13790؛
شرقا  :ورثة مصطفى البقالي؛
جنوبا  :اخلراز؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :محمد بن عبد احلق العمارتي؛
مطلب رقم 61 - 25290
اسم امللك  " :ارض اخلير "
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ;اجلماعة القروية الزينات
احملل املدعو اوالد زيان؛
وقع حتديده بتاريخ  23 :ديسمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 08 :ار 28سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :احمد الدرايدي؛
شرقا  :ورثة بن حمو؛
جنوبا  :الطريق الرئيسية؛
غربا  :احمد الدرايدي؛
طالب التحفيظ  :احالم بنت عبد الغني عمارة زناتي ومن معها؛
مطلب رقم 61 - 25356

اسم امللك  " :املهدي"
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ;اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو املنبر؛
وقع حتديده بتاريخ  14 :يناير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم  80 :سنتيار؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :ممر من  06امتار؛
شرقا  :مطلب التحفيظ 61 - 25355؛
جنوبا  :حفيظة احلداد؛
غربا  :ممر من  06امتار؛
طالب التحفيظ  :املهدي الصمت بن احمد؛
مطلب رقم 61 - 19987

اسم امللك  " :اخدمي"
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ;اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو سيدي قنقوش؛
وقع حتديده بتاريخ  23 :أبريل 2018؛
املساحة التي أظهرها التصميم 06 :ار 38سنتيار؛
نوعه  :أرض بها بناء ؛بئر؛حديقة؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري 06 - 57076؛
شرقا  :واد مغزطاش؛

جنوبا  :الرسم العقاري 61 - 11143؛واد مغزطاش؛
غربا  :الرسم العقاري 61 - 22262؛
طالبة التحفيظ  :فاطمة بنت عبد اهلل اخدمي؛
مطلب رقم 61 - 25095
اسم امللك  " :دار اكحالن"
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ;اجلماعة القروية ملوسة
احملل املدعو اكحالن؛
وقع حتديده بتاريخ  23 :ديسمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 03 :ار 81سنتيار؛
نوعه  :أرض فالحية؛خربة؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري 61 - 27035؛61 - 56150؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :ورثة امغار؛
غربا  :الرسم العقاري 61 - 27035 - 61 - 27035؛
طالب التحفيظ  :محمد الكحلون بن احمد؛
مطلب رقم 61 - 24436
اسم امللك  " :بلمجدوب " 3
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة القروية اجلوامعة
احملل املدعو وجلة بحري؛
وقع حتديده بتاريخ  6 :فبراير 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم  1 :هكتار 91ار 39س ؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  ، 61 - 17891واد ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  61 - 19043؛
جنوبا:مطلبالتحفيظرقم، 61- 19040طلبالتحفيظرقم 61- 17901؛
غربا  :مطلب التحفيظ  61 - 19166؛
طالب التحفيظ  :ابراهيم بلمجدوب ؛
مطلب رقم 61 - 24650
اسم امللك  " :شافية "
موقعه  :والية طنجة  ،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة احلضرية اصيلة
احملل املدعو بوطيب ؛
وقع حتديده بتاريخ  11 :فبراير  2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 1 :ار  32س ؛
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد و مرفق ؛
اجملاورون :
شماال  :ضريح سيدي احمد  ،الرسم العقاري رقم 06 - 72811؛
شرقا  :طريق ؛
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جنوبا  :ورثة حفيظ غيالن ؛
غربا  :احمد الشريف ؛
طالب التحفيظ  :شافية بن عيسى ؛
مطلب رقم 61 - 24896
اسم امللك  " :خديجة "
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،مقاطعة بني مكادة احملل
املدعو بوحوث ؛
وقع حتديده بتاريخ  6 :فبراير  2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم 92:س ؛
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي ؛
اجملاورون :
شماال  :حادي عمر ؛
شرقا  :طريق ؛
جنوبا  :عبد الرحمان احلتاش ؛
غربا  :ارض بها بناء ؛
طالب التحفيظ  :خديجة اصموكني ؛
مطلب رقم 61 - 24967
اسم امللك  " :خندق عباسة "
موقعه  :والية طنجة عمالة اصيلة ،دائرة اصيلة اجلماعة القروية
املنزلة احملل املدعو املنزلة؛
وقع حتديده بتاريخ 25 :اكنوبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 2 :ار 31س؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :عبد اللطيف احلريزي؛
شرقا  :شيماء النايت ابراهيم؛
جنوبا  :طريق؛
غربا  :محمد السبيجي؛
طالب التحفيظ  :مصطفى الهاشمي؛
مطلب رقم 61 - 25041
اسم امللك  " :عني شجرة "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة احلضرية طنجة
احملل املدعو احرارين؛
وقع حتديده بتاريخ  15 :يوليوز 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 74 :ار  4س؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 61 - 4627؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  ،61 - 24715خندق؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم /2968ط؛
غربا  :الرسم العقاري رقم /2968ط؛
طالب التحفيظ  :عبد السالم بن شعيب العمراني؛
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مطلب رقم 61 - 25056
اسم امللك  " :سكساقة "
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة،اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو املنبر؛
وقع حتديده بتاريخ  23 :يوليو 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم  76 :س؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :فؤاد عزام؛
شرقا  :محمد ميموني؛
جنوبا  :طريق؛
غربا  :طريق؛
طالب التحفيظ  :عبد احلميد االجباري؛
مطلب رقم 61 - 25075
اسم امللك  " :سكسافة "2
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو املنبر؛
وقع حتديده بتاريخ  16 :أغسطس 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 74 :س؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :حسن اغبالو؛
غربا  :مصطفى يعقوب؛
طالب التحفيظ  :عبد احلليم االجباري؛
مطلب رقم 61 - 25090
اسم امللك  " :بوعزاد "
موقعه  :والية طنجة اقليم الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية ملوسة
احملل املدعو اغدير الدفلة؛
وقع حتديده بتاريخ  26 :أغسطس 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم  2 :هكتار 2ار  96س؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :واد؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 61 - 4434؛
جنوبا  :طريق؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 61 - 32185؛
طالب التحفيظ  :عمر بوعزاد؛
مطلب رقم 61 - 25140

اسم امللك  " :اخلير "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ،مقاطعة بني مكادة احملل
املدعو بئر الشفا؛
وقع حتديده بتاريخ  11 :سبتمبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 53 :س؛
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي؛
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اجملاورون :
شماال  :ارض بها بناء ،ممر ،فاطمة الشنتوف؛
شرقا  :محمد الفليحي؛
جنوبا  :ارض بها بناء ،املرابط عبد السالم؛
غربا  :طريق؛
طالب التحفيظ  :فاطمة امليلودي و من معها؛
مطلب رقم 61 - 25291
اسم امللك  " :اميمة "
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،مقاطعة بني مكادة احملل
املدعو بني توزين؛
وقع حتديده بتاريخ  24 :دجنبر 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم 80 :س؛
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :احمد بن عمر؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 61 - 875؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 61 - 49032؛
طالب التحفيظ  :اميمة الشركي احملمدي؛
مطلب رقم 61 - 25049
اسم امللك  " :مبروكة "
موقعه  :والية طنجة ،اقليم الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية ملوسة،
احملل املدعو اغزيلش؛
وقع حتديده بتاريخ  18 :يوليو 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم  3 :ار 87س؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :السعدية بن رابح؛
شرقا  :زهرة بن رابح ،الرسم العقاري رقم 61 - 53923؛
جنوبا  :محمد اغزييل؛
غربا  :احمد بن رابح؛
طالب التحفيظ  :سعاد اغزييل الغليج؛
مطلب رقم 61 - 25224
اسم امللك  " :البركة "
موقعه  :والية طنجة اقليم الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو فرسيوة؛
وقع حتديده بتاريخ  13 :فبراير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم 3 :ار 11؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :عبد الهادي بولعيش؛
شرقا  :طريق؛
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جنوبا  :طريق؛
غربا  :الرسم العقاري  ،61 - 46247احمد بولعيش؛
طالب التحفيظ  :بدر الدين بولعيش؛
مطلب رقم 61 - 25268

اسم امللك  " :يحيى "
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو فرسيوة؛
وقع حتديده بتاريخ  2 :مارس 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم 1 :ار 4س؛
نوعه  :ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي و طابق؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :محمد بولعيش؛
جنوبا  :عبد القادر؛
غربا  :طريق؛
طالب التحفيظ  :عبد اللطيف مضا بن احمد؛
مطلب رقم 61 - 25388
اسم امللك  " :السهلي "1
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،مقاطعة بني مكادة احملل
املدعو احلرارين؛
وقع حتديده بتاريخ  3 :فبراير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم 23 :ار 99س؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :عبد السالم سهيلي؛
شرقا  :مصطفى السهيلي؛
جنوبا  :ادريس الزكري ،الرسم العقاري رقم ،61 - 31963؛
غربا  :ملك بوكيحة؛
طالب التحفيظ  :لطيفة حمدوش و من معها؛
مطلب رقم 61 - 25341
اسم امللك  " :غرسة مليش "
موقعه  :والية طنجة ،اقليم الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر
الصغير ،احملل املدعو مليش العليا؛
وقع حتديده بتاريخ  7 :يناير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم  9 :ار 60س؛
نوعه  :ارض فالحية بها بناء وبئر؛
اجملاورون  :شماال  :طريق؛
شرقا  :حسن بولعيش؛
جنوبا  :ورثة البيطار؛
غربا  :طريق ،ورثة البيطار؛
طالب التحفيظ  :فاطمة احملمودي؛
مطلب رقم 61 - 25389
اسم امللك  " :السريفي"
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة اجلماعة احلضرية اصيلة،
احملل املدعو جتزئة كورمة؛
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وقع حتديده بتاريخ  3 :فبراير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم  1 :ار 40؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :ورثة مبارك كرامة؛
غربا  :حسن العطار؛
طالب التحفيظ  :عبد العزير السريفي بن العربي؛
مطلب رقم 61 - 25390
اسم امللك  " :مدرسة و اعدادية دار الشاوي "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية دار الشاوي
احملل املدعو دار الشاوي؛
وقع حتديده بتاريخ  3 :فبراير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم 66 :ار  43س؛
نوعه  :ارض عارية بها مدرسة تتكون من عدة بنايات و بئر و ملعب للرياضة؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :ملك الغير ،دار الطالب؛
غربا  :ارض بها بناية ،طريق؛
طالب التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص؛
مطلب رقم 61 - 25392
اسم امللك  " :العسري "
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،مقاطعة بني مكادة احملل
املدعو احلرارين؛
وقع حتديده بتاريخ  3 :فبراير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم 1 :ار  25س؛
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي و سدة و اربع طوابق؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :عبد العزيز العسري؛
جنوبا  :طريق؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  ،61 - 1074نور الدين بن عمر؛
طالب التحفيظ  :احمد العسري؛
مطلب رقم 61 - 25394
اسم امللك  " :البركة "
موقعه  :والية طنجة ،اقليم الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية البحراويني
احملل املدعو املنار؛
وقع حتديده بتاريخ  5 :فبراير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم 6 :ار  49س؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري 61 - 31745؛
شرقا  :ادريس اجلوزي ،ممر؛
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جنوبا  :ممر؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  ،61 - 43134طريق ،عبد اجمليد اجلوزي؛
طالب التحفيظ  :خليل صواف؛
مطلب رقم 61 - 25395
اسم امللك  " :البركة "
موقعه  :والية طنجة اقليم الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية اجلوامعة
احملل املدعو اعزيب ابرارق؛
وقع حتديده بتاريخ  5 :فبراير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم 3 :ار  21س؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :املهدي الزايدي؛
غربا  :طريق؛
طالب التحفيظ  :بتسام حمدوش؛
مطلب رقم 61 - 25397
اسم امللك  " :الذهبي "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة احلضرية اصيلة
احملل املدعو شارع منصور الذهبي؛
وقع حتديده بتاريخ  6 :فبراير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم 20 :ار  15س؛
نوعه  :ارض عارية بها ثالث بنايات سفلية وواحدة بها طابق واحد و اشجار؛
اجملاورون :
شماال  :شارع موالي احلسن املهدي؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 61 - 25378؛
جنوبا  :شارع املنصور الذهبي؛
غربا  :شارع عالل بن عبد اهلل؛
طالب التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص؛
مطلب رقم 61 - 25399
اسم امللك  " :عبد السالم "
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،جماعة طنج دائرة بني
مكادة احملل املدعو احرارين؛
وقع حتديده بتاريخ  10 :فبراير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم 1 :ار 16س؛
نوعه  :ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد و براكة؛
اجملاورون :
شماال  :ممر عمومي؛
شرقا  :ممر عمومي؛
جنوبا  :اكرام الزراد ،حمدان سعيد؛
غربا  :حمدان سعيد ،ممر عمومي؛
طالب التحفيظ  :عبد السالم بورورة؛
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مطلب رقم 61 - 25452
اسم امللك  " :رشادي ".
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،مقاطعة بني مكادة احملل
املدعو حي بوشتى؛
وقع حتديده بتاريخ  4 :مارس 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم  48 :س؛
نوعه  :ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي و طابقني؛
اجملاورون :
شماال  :املفضل شهبون؛
شرقا  :عبد السالم الريفي؛
جنوبا  :طريق؛
غربا  :محمد احديدي؛
طالب التحفيظ  :رشيد رشادي؛
مطلب رقم 61 - 25476
اسم امللك  " :غرسة الكرم و الطبيلة "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة دائرة اصيلة ،اجلماعة القروية
سيدي اليمني دوار اوالد بروحو احملل املدعو غرسة الكرم و الطيبة؛
وقع حتديده بتاريخ  6 :مارس 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم  1 :هكتار  25ار  7س؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :شكير املفضل؛
شرقا  :مطلب التحفيظ  ،61 - 16539مطلب التحفيظ رقم ،61 - 16545
ورثة شكير بومغايت؛
جنوبا  :ورثة شكير بومغايت ،طريق؛
غربا  :طريق؛
طالب التحفيظ  :محمد اشليوط؛
مطلب رقم 61 - 19639
اسم امللك  " :اخلزروني "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية اقواس
برييش احملل املدعو دوار برييش؛
وقع حتديده بتاريخ  29 :يناير 2018؛
املساحة التي أظهرها التصميم 7 :ار  98س؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 61 - 19638؛
شرقا  :ورثة عبد القادر؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 61 - 19640؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  ،61 - 51018الرسم العقاري رقم 06 - 71783؛
طالب التحفيظ  :بالل اخلزروني؛
مطلب رقم 06 - 16500
اسم امللك  " :ظهر املريسة "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية البحراويني
احملل املدعو دوار املنار؛
وقع حتديده بتاريخ  15 :سبتمبر 1993؛
املساحة التي أظهرها التصميم 7 :ار  89س؛
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نوعه  :ارض بنايتني تتكونان من سفليني وثالثه من سفلي طابق واحد
و حديقة؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  1167ط؛
شرقا  :مطلب رقم 06 - 14361؛
جنوبا  :مطلب رقم 06 - 14361؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  1167ط؛
طالب التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص؛
اعالن عن اختتام اشغال حتديد مطالب التحفيظ مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة "قصر اجملاز"
عمالة طنجة اصيلة
ان احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة يشرفه ان ينهي
الى علم العموم ان اخر اجل للتعرض على مسطرة حتفيظ العقارات
ذات مطالب التحفيظ رقم  61 - 25652الى  .61 - 26530الواقعة
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " قصر اجملاز" .الكائنة بوالية
طنجة عمالة الفحص اجنرة ؛اجلماعة القروية قصر اجملاز؛ ينتهي بعد
مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية؛ عمال
مبقتضيات الفصل  08من الظهير رقم  1-69-174املؤرخ في 10
جمادى االولى  1389هـ ( 25يوليو  )1969؛ بشأن التحفيظ اجلماعي
لألمالك القروية.
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة.
عبد احلي السباعي.

محافظة النواصر
مطلب رقم 63 - 5177
اسم امللك  :بالد العياالت 2
موقعه  :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار حارت الغابة.
وقع حتديده في  14 :ديسمبر 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  09 :ار  34سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الزبيري.
شرقا  :املصطفى امهيلة يليه ورثة الزبيري  .ممر قدمي عرضه  04أمتار .
الرسم العقاري رقم .63 - 23670
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  .63 - 4227الرسم العقاري رقم .63 - 23670
غربا  :مطلب التحفيظ رقم .63 - 4227
طالب التحفيظ  :املصطفى امهيلة بن ابراهيم.
مطلب رقم 63 - 5547
اسم امللك  :أرض احلطة
موقعه  :عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار اوالد سعيد امحمد.
وقع حتديده في  25 :نوفمبر 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  22 :آر  75سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة عبد اهلل بن عمر.
شرقا  :عبد اللطيف سعداوي  .فاطمة بنت عمر.
جنوبا  :نور الدين سعداوي.
غربا  :طريق.
طالب التحفيظ  :املصطفى السعداوي بن ادريس .
مطلب رقم 63 - 5332
اسم امللك  :أرض الرابعات
موقعه  :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اوالد سليمان.
وقع حتديده في  27 :مارس 2017
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  18 :ار  74سنتيار
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم .53 - 5558
شرقا  :الرسم العقاري رقم .63 - 7504
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25591د  .مطلب التحفيظ رقم .63 - 1653
غربا  :مطلب التحفيظ رقم .53 - 5558
طالب التحفيظ  :عادل املنجرة السعدي بن عبد احلق.
مطلب رقم 63 - 5554
اسم امللك  :بالد النخيالت.
موقعه  :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار اوالد احمد الفقرة.
وقع حتديده في  06 :مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هـ  37آر  53س.
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 63 - 59454
شرقا  :الطريق اإلقليمية رقم  3032يليه الرسم العقاري رقم .47 - 47791
جنوبا  :الرسم العقاري رقم . 47 - 20530
غربا  :الرسم العقاري رقم /10675د.2
طالب التحفيظ  :عبد احلق اقديش بن ادريس ومن معه.
مطلب رقم 63 - 5210
اسم امللك  :أرض اجلنان
موقعه  :عمالة اقليم النواصر جماعة دار بوسكورة دوار العمامرة.
وقع حتديده في  04 :أكتوبر 2016
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  43 :ار  91سنتيار
نوعه  :أرض فالحية.
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اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  80493س( بقعة  . )1مقبرة سيدي بوسلهام.
شرقا  :محمد بن البدوي  .الرسم العقاري رقم . 47 - 7591
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 47 - 7591
غربا  :الرسم العقاري رقم /8178س( بقعة )1
طالبة التحفيظ  :أمينة أبو اليتام ومن معها.
مطلب رقم 63 - 5451

اسم امللك  :احمليطة
موقعه  :عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد عزوز دوار حارث حمري.
وقع حتديده في  31 :يوليو 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  89 :ار 21سنتيار .
نوعه  :أرض فالحية بها بنايات.
شماال  :ورثة عبد احلكيم الداودي  .الرسم العقاري رقم 63 - 40589
شرقا  :واد مرزك.
جنوبا  :عبد اهلل  .مطلب التحفيظ رقم  . 63 - 4414ممر يليه مطلب
التحفيظ رقم .63 - 4417
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  63 - 5408أو .63 - 4416
طالب التحفيظ  :الركراكي بلقرس بن ميلود ومن معه.
مطلب رقم 63 - 5361
اسم امللك  :ارض أمينة.
موقعه  :عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار املعاريف.
وقع حتديده في  15 :ماي 2017
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  17 :ار  68سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بنايات وبئر وشجرة نخيل.
اجملاورون :
شماال  :ورثة فهمي  .مطلب التحفيظ رقم .63 - 678
شرقا  :طريق معبدة  .مطلب التحفيظ امللغى عدد  . 63 - 870فاطنة
بنت الظهير.
جنوبا  :ممر يليه الرسم العقاري رقم /2045د.
غربا  :فهمي العياشي ومن معه  .مطلب التحفيظ رقم 63 - 678
طالبة التحفيظ  :أمينة فهمي.
مطلب رقم 63 - 4643
اسم امللك  :أرض جوطي.
موقعه  :عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار املزابيني.
وقع حتديده في  23 :مارس 2012
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  08 :ار  59سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :عبد اهلل رضواني
شرقا  :الرسم العقاري رقم  8359س.
جنوبا  :المني محمد بن سعيد.
غربا  :ورثة أحمد جوطي يليه ارتفاق مرور من  04أمتار .
طالب التحفيظ  :عبد اجمليد جوطي بن احمد ومن معه .
احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر .
مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز
مطلب رقم 65 - 12716
امللك املسمى  " :توطوفت العني "
الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات دوار اكرامن.
مساحته  03 :هك  18آر  93س .
وقع حتديده في  14 :يناير 		.2020
نوعه  :ارض فالحية به أشجار مختلفة وبناية من تراب.
اجملاورون :
شماال  :مصرف .
شرقا  :طريق معبدة .
جنوبا  :طريق ذات عرض متغير .
غربا  :ورثة محمد بوتفلوس اكرام
طالب التحفيظ  :السيد عمر تاينيت بن عبد السالم .

املساحة التي أظهرها التصميم  02 :هكتار  18آر  51سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد السامري.
شرقا  :ادريس امتشيم.
جنوبا  :طريق.
غربا  :حمو اوجيل.
طالب التحفيظ  :بناصر اومتشيم بن عمر.
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب
يوسف مختري
				

محافظة سيدي سليمان

اصالح غلط  -يتعلق بخالصة مطلب التحفيظ عدد 65 - 11392
عوضا عن :

مطلب رقم  - 29259ر
 عقد شراء عدلي ضمن بعدد  180صحيفة  202كناش االمالك رقماسم امللك ‹‹ :صاص لورو››.
 275بتاريخ  14سبتمبر  2018توثيق مراكش.
موقعه  :إقليم ودائرة سيدي سليمان– قبيلة الصفافعة ،دوار بني ثور.
 نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن اصلها بعدد  23صحيفة 38وقع حتديده في  14 :أكتوبر .1958
كناش التركات رقم  147بتاريخ  31مارس  2014توثيق مراكش.
مساحتة  59 :أر  45س.
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  142صحيفة  164كناش االمالكنوعه  :أرض فالحية،
رقم  275بتاريخ  29اغسطس  2018توثيق مراكش.
اجملاورون :
اقرأ :
شماال  :ممر غير معبد ،
 عقد شراء عدلي ضمن بعدد  180صحيفة  202كناش االمالك رقمشرقا  :مطلب عدد  - 29232ر،
 275بتاريخ  14سبتمبر  2018توثيق مراكش.
جنوبا  :رسم عقاري عدد  - 29632ر،
 نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن اصلها بعدد  23صحيفة 38غربا  :رسم عقاري عدد  - 29632ر و املطلب عدد  - 29260ر،
كناش التركات رقم  147بتاريخ  31مارس  2014توثيق مراكش.
طالبو التحفيظ  :العربي بن محمد بن لشهب ومن معه،
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  142صحيفة  164كناش االمالكرقم  275بتاريخ  29اغسطس  2018توثيق مراكش.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان،
 ملحق عدلي ضمن بعدد  489صحيفة  354كناش اخملتلفة رقم 226محمد احلسناوي
			
بتاريخ  26نوفمبر  2018توثيق مراكش.
احملافظ على األمالك العقارية باحلوز
شرف محمد
				

محافظة ابن جرير
محافظة احلاجب
مطلب رقم 67 - 6085
اسم امللك  :واد اخلرفان.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة سبت جحجوح ،دوار ايت مخشون.
وقع حتديده في .2020 - 01 - 06 :

مطلب رقم 72 - 30673
اسم امللك  :الكبابرة.
مـوقـعه  :اقليم الرحامنة ،جماعة البريكيني دوار اوالد با موسى.
تاريخ حتديده  13 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم  04 :هـ  40آر  20س.
نوعه  :أرض فالحية.
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اجملاورون :
شمـاال  :حسن بن التهامي ،شعبة؛
شـرقا  :ورثة خليفة بن مبارك؛
جـنوبا  :ورثة العياشي بن العدراوي؛
غـربا  :الرسم العقاري عدد .72 - 19008
طالب التحفيـظ  :االوقاف العامة في شخص ممثلها القانوني.
احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير
محمد عطشة
				

محافظة بوملان  -ميسور
إعالن عن انتهاء التحديد خاص مبنطقة التحفيظ اجلماعي
للمنطقة املدعوة " سيدي بوطيب"
الكائنة بجماعة سيدي بوطيب قيادة ميسور إقليم بوملان.

إن احملافظ على األمالك العقارية لبوملان مبيسور يتشرف أن ينهي إلى
علم العموم أن أخر أجل للتعرض على حتفيظ األمالك املدرجة في
إطار التحفيظ اجلماعي للمنطقة املدعوة " سيدي بوطيب" الكائنة
بجماعة سيدي بوطيب قيادة ميسور إقليم بوملان.
ينتهي بعد مضي شهرين اثنني من تاريخ نشر هذا اإلعالن وذلك عمال
مبقتضيات الظهير الشريف عدد  1 - 69 - 174املؤرخ في  10جمادى األولى
 25( 1389يوليو  )1969املتعلق بالتحفيظ اجلماعي لألمالك القروية .
احملافظ على األمالك العقارية لبوملان  -ميسور
زكرياء السعيدي
			

محافظة الزمامرة
إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "الشعيبات"
إقليم اجلديدة دائرة سيدي إسماعيل ،قيادة أوالد حمدان
جماعة الشعيبات

31477 - 31419 - 31413 - 31209 - 31207 - 31042 - 31042 - 31056
 - 31730 - 31692 - 31644 - 31640 - 31596 - 31544 - 3153732656 - 32634 - 32633 - 32620 - 32603 - 32563 - 32319 - 32097
 - 32690 - 32685 - 32684 - 32663 - 32660 - 32658 - 3265734377 - 34376 - 34373 - 32971 - 32885 - 32882 - 32871 - 32870
- 34383 - 34380 -

4667
36187 - 36185 - 35444 - 35440 - 35381 - 34978 - 34766 - 34636
 - 36813 - 36398 - 36395 - 36344 - 36343 - 36196 - 3618831062 - 31019 - 31014 - 31013 - 30930 - 30257 - 36846 - 36829
 - 32020 - 32016 - 31976 - 31952 - 31568 - 31524 - 3108132779 - 32778 - 32777 - 32726 - 32711 - 32709 - 32537 - 32533
 - 32796 - 32791 - 32790 - 32789 - 32788 - 32787 - 3278234749 - 33834 - 33762 - 33740 - 33561 - 33532 - 33425 - 33092
 - 37179 - 36699 - 36663 - 36599 - 36598 - 36548 - 3565428862 - 28720 - 28667 - 28305 - 28243 - 33289 - 37565 - 37241
 - 30776 - 30718 - 30677 - 30006 - 30003 - 28944 - 2893330973 - 30972 - 30971 - 30970 - 30968 - 30965 - 30963 - 34821
 - 31241 - 31239 - 31228 - 31225 - 31224 - 30981 - 3097934746 - 34750 - 34751 - 34759 - 34836 - 34680 - 33333 - 33331
 - 34625 - 34815 - 34903 - 34869 - 34687 - 34723 - 3474534092 - 34128 - 33450 - 33273 - 34571 - 34478 - 34526 - 34710
 34591 - 34140 - 34129 - 34119 - 34590 - 34139 - 3409434097 - 34074 - 34081 - 34083 - 34084 - 34050 - 34055 - 3458934597 - 34596 - 34592 - 34847 - 28339 - 28334 - 28294 - 34099
 - 29493 - 29480 - 34609 - 34608 - 34607 - 34604 - 3460029571 - 29566 - 29563 - 29560 - 29559 - 29558 - 29520 - 29512
 - 29583 - 29582 - 29581 - 29577 - 29576 - 29573 - 2957233563 - 33546 - 30502 - 29665 - 29609 - 29606 - 29594 - 29585
 - 28250 - 26842 - 33697 - 33693 - 33685 - 33666 - 3356632555 - 32554 - 32552 - 32548 - 31602 - 31140 - 28929 - 28337
 - 32872 - 32850 - 32849 - 32574 - 32569 - 32568 - 3256436272 - 36268 - 36263 - 36261 - 36260 - 36248 - 36189 - 36182
 - 36597 - 36593 - 36513 - 36484 - 36468 - 36468 - 363482668935465 - 36628 - 36620 - 36611 - 36609 - 36606 - 36603
 - 31575 - 31567 - 31534 - 31276 - 37393 - 37278 - 3724332907 - 32906 - 32441 - 32378 - 31710 - 31594 - 31580 - 31576
 - 33764 - 33545 - 33542 - 33541 - 33539 - 33050 - 3304133963 - 33924 - 33923 - 33916 - 33913 - 33824 - 33817 - 33773
 - 33979 - 33978 - 33977 - 33970 - 33968 - 33967 - 3396432470 - 32465 - 32460 - 36982 - 36957 - 34565 - 33987 - 33986
 - 32607 - 32596 - 32586 - 32524 - 32502 - 32501 - 3247933658 - 33657 - 33653 - 32996 - 32765 - 32761 - 32659 - 32644
 - 33729 - 33725 - 33723 - 33722 - 33701 - 33700 - 3369936048 - 33998 - 33994 - 33980 - 33944 - 33926 - 33741 - 33732
 - 32699 - 32464 - 32023 - 32017 - 30982 - 30857 - 2905333417 - 33414 - 33413 - 32729 - 32728 - 32704 - 32703 - 32700
 - 34962 - 34575 - 34567 - 33537 - 33535 - 33528 - 3352630821 - 30512 - 30508 - 29089 - 36944 - 34993 - 34988 - 34982
- 30906 -

4668
33735 - 33734 - 33330 - 33210 - 33209 - 33200 - 31547 - 30914
 - 34015 - 34014 - 34011 - 34007 - 34006 - 34003 - 3393434143 - 34137 - 34040 - 34036 - 34035 - 34026 - 34024 - 34021
 - 34205 - 34194 - 34159 - 34155 - 34153 - 34147 - 3414630576 - 36241 - 36239 - 35873 - 35477 - 34245 - 34232 - 34206
 - 31423 - 31411 - 31401 - 31373 - 31063 - 30635 - 3063331858 - 31792 - 31499 - 31490 - 31489 - 31486 - 31485 - 31443
 - 31939 - 31934 - 31906 - 31903 - 31900 - 31884 - 3186331962 - 31961 - 31957 - 31956 - 31955 - 31953 - 31950 - 31948
 - 33269 - 32677 - 31979 - 31968 - 31966 - 31965 - 3196426119 - 32774 - 32828 - 31414 - 32493 - 33174 - 33169 - 33378
 - 28325 - 28323 - 28320 - 28318 - 28306 - 28304 - 2614931233 - 30784 - 30780 - 30772 - 30598 - 30581 - 30579 - 28653
 - 30604 - 30603 - 30600 - 30539 - 29007 - 24825 - 3124231757 - 31681 - 31654 - 31212 - 31208 - 30608 - 30606 - 30605
 - 31061 - 31646 - 32686 - 32444 - 32443 - 32442 - 3191131566 - 31564 - 31562 - 31556 - 31549 - 31472 - 31460 - 31458
 - 32217 - 32215 - 32210 - 32208 - 32206 - 32202 - 3157032546 - 32499 - 32478 - 32472 - 32221 - 32219 - 32218 - 32218
 - 32802 - 32801 - 32705 - 32617 - 32575 - 32566 - 3254733327 - 32868 - 32845 - 32843 - 32841 - 32832 - 32830 - 32805
 - 30509 - 29812 - 29675 - 29674 - 33855 - 33822 - 3382131697 - 31648 - 31633 - 31561 - 31543 - 31157 - 30917 - 30510
 - 34651 - 33812 - 33310 - 33306 - 33222 - 33211 - 3173134943 - 34913 - 34912 - 34911 - 34878 - 34866 - 34851 - 34848
 - 34161 - 31003 - 30544 - 30523 - 27966 - 34955 - 3495231680 - 33377 - 33432 - 33437 - 33380 - 34372 - 34368 - 34162
 - 33127 - 33125 - 33121 - 33120 - 33113 - 33104 - 3385431091 - 33829 - 33201 - 31080 - 31420 - 33150 - 33149 - 33128
 - 32985 - 32991 - 32994 - 31600 - 32182 - 32186 - 3220129288 - 29137 - 29129 - 29095 - 32439 - 32440 - 32550 - 32561
 - 31433 - 31430 - 31391 - 31150 - 31147 - 30865 - 3085332156 - 32153 - 32151 - 32143 - 32134 - 32055 - 31862 - 31845
 - 32471 - 32408 - 32404 - 32403 - 32399 - 32209 - 3220732811 - 32804 - 32772 - 32771 - 32763 - 32762 - 32744 - 32730
 - 36375 - 34630 - 33352 - 32964 - 32953 - 32948 - 3281733579 - 33578 - 33562 - 33551 - 33494 - 33494 - 27144 - 26892
 - 33915 - 33884 - 33790 - 33718 - 33617 - 33609 - 3358336540 - 36531 - 36503 - 33930 - 33928 - 33927 - 33920 - 33919
 - 37185 - 36562 - 36561 - 36559 - 36558 - 36556 - 36552- 28333 - 28332 - 28256 - 37188
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31102 - 31099 - 31097 - 31095 - 31087 - 31083 - 28383 - 28382
 - 31817 - 31816 - 31679 - 31666 - 31625 - 31158 - 3114933340 - 33110 - 33031 - 33028 - 33018 - 31895 - 31877 - 31869
 - 30032 - 27642 - 33757 - 33728 - 33704 - 33686 - 3361631248 - 31243 - 31039 - 31037 - 31025 - 31023 - 31018 - 30856
 - 32713 - 32712 - 32917 - 30905 - 30895 - 31751 - 3132133830 - 33607 - 33166 - 33157 - 33335 - 31049 - 31154 - 32693
 - 30769 - 30768 - 30643 - 30640 - 37213 - 37111 - 3710932908 - 32891 - 32598 - 32423 - 32422 - 30894 - 30890 - 30888
 - 32968 - 32966 - 32944 - 32943 - 32926 - 32925 - 3291333411 - 33410 - 33409 - 33153 - 33152 - 32990 - 32990 - 32969
 - 30205 - 31478 - 33940 - 33938 - 33937 - 33739 - 3341231197 - 31124 - 31092 - 31029 - 30653 - 30588 - 30587 - 30537
 - 31374 - 31306 - 31305 - 31289 - 31279 - 31277 - 3125031559 - 31482 - 31479 - 31475 - 31474 - 31470 - 31436 - 31428
 - 36605 - 36499 - 36497 - 31899 - 31814 - 31719 - 31715- 36639 - 36637 - 3661936622 - 36618 - 36615 - 36613 - 36608
32098 - 32092 - 32048 - 32045 - 30879 - 30861 - 30804 - 32933
 - 32961 - 32809 - 32624 - 32463 - 32157 - 32141 - 3213836089 - 32689 - 31202 - 31180 - 30467 - 30466 - 30210 - 29019
 - 32148 - 32104 - 32100 - 32099 - 32093 - 36311 - 3609132919 - 32860 - 32822 - 32821 - 32812 - 32725 - 32358 - 32200
 - 31191 - 30637 - 30478 - 30463 - 29556 - 32954 - 3292436041 - 33393 - 33391 - 32911 - 32909 - 32688 - 31660 - 31211
 - 36380 - 36366 - 36321 - 36049 - 36044الكل على الرمز 75
احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل  -الزمامرة بالنيابة
امبارك السوسي

محافظة وجدة  -اجناد
مطلب رقم 77 - 5020

اسم امللك  :حلمارة
موقعه  :عمالة وجدة أجناد ،بني درار ،حي التقدم
مساحته  98 :آر  81س
نوعه  :أرض فالحية بورية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  ،02 –16748الرسم العقاري عدد
 77 - 108189؛
شرقا  :الرسوم العقارية أعداد  77 - 98232و  77 - 97777و 77 - 111887
ومحمد السعداوي؛
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جنوبا  :الرسم العقاري عدد  77 - 17497؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  77 - 25804؛ ورثة حساني محمد ومن معه،
طالبو التحفيظ  :زاوي محمد بن قدور ومن معه
مطلب رقم 77 - 5023

اسم امللك  :مقبرة 4
موقعه  :عمالة وجدة أجناد ،جماعة إسلي،
مساحته  06 :آر  06س.
نوعه  :أرض بها مقبرة.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  77 - 14655؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  77 - 14655؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  77 - 14655؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  77 - 14655؛
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف وجدة
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نوعه  :أرض فالحية بها أشجار وحوض وبناية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  77 - 25951؛
شرقا  :طريق عمومي بعرض  10أمتار ؛
جنوبا  :طريق عمومي بعرض  5أمتار ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  02 - 93747وورثة موفق إبراهيم ؛
طالب التحفيظ  :عبداهلل بنعمر بن محمد خالد

مطلب رقم 77 - 5028
اسم امللك  :فدان البغلة
موقعه  :عمالة وجدة أجناد ،جماعة إسلي ،دوار الدوبة أوالد بنسعيد
مساحته  01 :هـ  53آر  44س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  02 - 21177؛
مطلب رقم 77 - 5025
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  02 - 23014؛
اسم امللك  :مقبرة 1
جنوبا  :الطريق الرئيسية رقم  6016بعرض  20مترا ؛
موقعه  :عمالة وجدة أجناد ،جماعة أهل انكاد ،دوار الفراريح
غربا  :الرسم العقاري عدد  77 - 34082؛
مساحته  38 :آر 18س.
طالبو التحفيظ  :ميمونة دراز بنت احمد ومن معها
نوعه  :أرض بها مقبرة.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة  -أجناد :
اجملاورون :
كمال عونة
			
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  02 - 17992؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  02 - 17992وشعبة؛
جنوبا  :شعبة ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  77 - 98807؛
محافظة الهرهورة  -الصخيرات
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف وجدة
مطلب رقم 77 - 5026

اسم امللك  :مقبرة 2
موقعه  :عمالة وجدة أجناد ،جماعة إسلي،
مساحته  13 :آر  53س.
نوعه  :أرض بها مقبرة.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  02 - 3640؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  02 - 3640؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  77 - 821؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  02 - 3640؛
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف وجدة

مطلب رقم 77 - 5027

اسم امللك  :بن عمر
موقعه  :عمالة وجدة أجناد ،جماعة إسلي ،دوار أوالد الطاهر
مساحته  01 :هـ  47آر  98س.

مطلب رقم 78 - 944
اسم امللك " :لغويرة".
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة،جماعة الصخيرات ،دوار لغويرة.
وقع حتديده في . 2019 - 08 - 26 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 87 :س.
نوعه  :أرض عارية.
التحمالت :
ممر عرضه  03أمتار.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد .78 - 41659
شرقا  :مطلب عدد .78 - 788
جنوبا  :ممر عرضه  03أمتار وبناية خفيفة و صالح الطاهري.
غربا  :الرسم العقاري عدد 03 - 85364
طالب التحفيظ  :شيبوب العرباوي بن كبور.

عدد  19 - 1136صفر  07( 1442أكتوبر )2020

4670
مطلب رقم 78 - 962
اسم امللك " :احلرشية".
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة،جماعة الصخيرات ،دوار أوالد عثمان.
وقع حتديده في . 2020 - 02 - 24 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 03 :هـ 75آر 08س.
نوعه  :أرض فالحية
التحمالت  :خط كهربائي عالي التوثر.
اجملاورون :
شماال  :مطلب عدد  - 28527ر و وطريق عمومية عرضها  05أمتار و
طريق محدثة عرضها  02امتار ورقية لبهل.
شرقا  :ابراهيم الدكالي والرسم العقاري عدد  38 - 32050والرسم
العقاري عدد 78 - 28104ومطلب عدد . 78 - 940
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  78 - 28105و الرسم العقاري عدد .78 - 27770
غربا  :لبهل رقية والرسم العقاري عدد .78 - 27770
طالب التحفيظ  :لبهل محمد ابن محمد.
مطلب رقم 78 - 961
اسم امللك " :دار شراكة ."3
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة،جماعة سيدي يحيى زعير ،دوار
اخملاليف أوالد الطيب.
وقع حتديده في . 2020 - 02 - 03 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  05 :هـ 80آر 20س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب عدد .78 - 959
شرقا  :شعبة والرسم العقاري عدد .78 - 33777
جنوبا  :مطلب عدد .78 - 960
غربا  :ممر عرضه  04أمتار.
طالب التحفيظ  :السيد محمد أبو الوفاء بن الطاهر
مطلب رقم 78 - 952

جنوبا  :الرسم العقاري عدد .78 - 47875
غربا  :طريق عمومية عرضها  20مترا.
طالب التحفيظ  :السيد محمد حسني بن املدني
مطلب رقم 78 - 916
اسم امللك " :القلعية الرملية".
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة،جماعة سيدي يحيى زعير ،دوار أوالد
سعيد الرمامحة.
وقع حتديده . 2019 - 02 - 05 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :هـ 08آر 78س.
نوعه  :أرض فالحية بها حضيرتني وثالث بنايات خفيفة.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  78 - 26532وطريق عمومية عرضها  10أمتار.
شرقا  :طريق عمومية عرضها  10أمتار و الرسم العقاري عدد78 - 41761
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 78 - 41761وممر عرضه  03أمتار.
غربا  :ممر عرضه  03أمتار و الرسم العقاري عدد .78 - 26532
طالب التحفيظ  :السيد حبيبي مصطفى بن عمر
مطلب رقم  - 38801ر
اسم امللك " :باملهيدي".
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة،جماعة سيدي يحيى زعير ،دوار الشكران.
وقع حتديده التكميلي في . 2019 - 06 - 12 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  03 :هـ 99آر 21س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 48269ر.
شرقا  :طالب التحفيظ.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  - 39505ر و وورثة سيدي ابراهيم بن اجلياللي .
غربا  :الرسم العقاري عدد  - 48269ر.
طالب التحفيظ  :السيد املعمري بوعمرو بن محمد.
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

اسم امللك " :الدواغر".
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة،جماعة عني عتيق ،دوار اوالد عامر.
وقع حتديده في . 2019 - 11 - 01 :

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  21 :آر  21س.
نوعه  :أرض فالحية بها بئر وبنايتني من طابق سفلي وبنايتني
خفيفتني ،وأشجار.
اجملاورون :
شماال  :مطلب عدد  - 40294ر.
شرقا  :الرسم العقاري عدد.78 - 47875

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بالصخيرات – الهرهورة املمضي
أسفله باإلعالم للعموم أن السيد بوعزة الركيك بن امليلودي طلب أن
يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد  24999ر املؤسس للملك
املدعو *عني احللوي* الكائن بعمالة الصخيراتتمارة ،جماعة عني عتيق
وذلك بسبب ضياع النظير األول.
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و في امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في اجل خمسة عشر يوما من نشر هذا االعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بالصخيرات  -الهرهورة
عبد احلكيم عرفي
		

محافظة جرسيف
مطلب رقم 79 - 4489

اسم امللك  :اخلط.
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو ،احملل
املدعو  " :مزارع اجلل " .
تاريخ حتديده  15 :أبريل .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  02 :هـ  29آ  28س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر وصهريج وجزء من إسطبل.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 79 - 6991؛
شرقا  :تشيوتي محمد؛
جنوبا  :ساقية عمومية؛
غربا  :الرسم العقاري رقم .79 - 5611
طالبا التحفيظ :
 - 1السيد حميد اتشوتي ابن بوطيب.
 - 2السيد رشيد اتشوتي ابن بوطيب.
مطلب رقم 79 - 4517

اسم امللك  :نزار.
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية صاكة .
تاريخ حتديده  25 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم  02 :هـ  15آ  16س.
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد الساملي؛
شرقا  :سعيد درقاوي؛
جنوبا  :طريق عمومية؛
غربا  :بوعمرة عبد السالم.
طالب التحفيظ  :السيد محمد الناصري بن حلبيب.
مطلب رقم 79 - 4518

اسم امللك  :نزار.1
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية صاكة .
تاريخ حتديده  25 :نوفمبر .2019
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املساحة التي أظهرها التصميم  12 :هـ  32آ  20س.
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :بوعمرة عبد السالم وورثة حماد قجوع؛
شرقا  :ورثة ميمون اخملتار؛
جنوبا  :اوالد احلاج ميمون حموت؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم .11 - 17541
طالب التحفيظ  :السيد محمد الناصري بن حلبيب.
مطلب رقم 79 - 4524
اسم امللك  :مدرسة أوالد ادريس.
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية راس القصر.
تاريخ حتديده  21 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم  17 :آ  39س.
نوعه  :أرض عارية جزء منها به خمس بنايات تتكون من سفلي.
اجملاورون :
شماال  :ممر عمومي؛
شرقا  :أحمد بركاط ؛
جنوبا  :مصطفى بركاط وعزيز عالم؛
غربا  :زروال محمد.
طالب التحفيظ  :الدولة  -امللك اخلاص – ينوب عنها السيد مندوب
أمالك الدولة بوجدة.
مطلب رقم 79 - 4526
اسم امللك  :مدرسة آيت عياش.
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية بركني.
تاريخ حتديده  20 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم  16 :آ  85س.
نوعه  :أرض عارية جزء منها به بنايتني تتكونان من سفلي وبناء متالشي.
اجملاورون :
شماال  :خطاب محمد بن محمد؛
شرقا  :ساقية عمومية؛
جنوبا  :ملك اجلماعة؛
غربا  :ملك اجلماعة.
طالب التحفيظ  :الدولة  -امللك اخلاص – ينوب عنها السيد مندوب
أمالك الدولة بوجدة.
مطلب رقم 79 - 4532
اسم امللك  :مقبرة سيدي بوسدرة .2
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية املريجة ،احملل املدعو :
" بني خلفنت " .
تاريخ حتديده  06 :فبراير .2020

عدد  19 - 1136صفر  07( 1442أكتوبر )2020

4672
املساحة التي أظهرها التصميم  02 :آ  99س.
نوعه  :أرض بها مقبرة.
اجملاورون :
شماال  :بوزيان محمد؛
شرقا  :ممر عمومي؛
جنوبا  :زروال محمد؛
غربا  :بوزيان محمد.
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
مطلب رقم 79 - 4536
اسم امللك  :مسجد اوالد زيان.
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية املريجة ،احملل املدعو :
" بني خلفنت " .
تاريخ حتديده  06 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم  05 :آ  28س.
نوعه  :أرض بها مسجد وبناء يتكون من سفلي وجزء منها عار.
اجملاورون :
شماال  :ممر عمومي؛
شرقا  :ملك جماعي؛
جنوبا  :طريق عمومية؛
غربا  :ممر عمومي.
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
مطلب رقم 79 - 4540
اسم امللك  :مقبرة سيدي أحمد الصديق .1
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية املريجة ،احملل املدعو :
" سيدي أحمد الصديق " .
تاريخ حتديده  07 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم  16 :آ  28س.
نوعه  :أرض بها مقبرة.
اجملاورون :
شماال  :عبد السالم ملرابط؛
شرقا  :امحمد بن الصديق؛
جنوبا  :ورثة السي املامون؛
غربا  :عبد السالم ملرابط.
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

املساحة التي أظهرها التصميم  52 :آ  87س.
نوعه  :أرض بها مقبرة.
اجملاورون :
شماال  :ممر عمومي وورثة اوالد بنسعيد؛
شرقا  :ورثة لفقيه بن اخلدير ومن معه؛
جنوبا  :ورثة أحمد بن بشير؛
غربا  :برمضان محمد ،عبد السالم ملرابط ومحمد ملطاهري.
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
مطلب رقم 79 - 4546
اسم امللك  :مقبرة ولد سي علي.
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية صاكة ،احملل املدعو :
" ولد سي علي " .
تاريخ حتديده  14 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم  06 :آ  53س.
نوعه  :أرض بها مقبرة.
اجملاورون :
شماال  :حاجي محمد؛
شرقا  :ورثة غداري محمد بن محمد؛
جنوبا  :حاجي محمد؛
غربا  :حاجي محمد.
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
مطلب رقم 79 - 4551
اسم امللك  :الطرش.
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو ،احملل
املدعو  " :الغربية " .
تاريخ حتديده  24 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم  52 :آ  91س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناية تتكون من سفلي وطابق
أول وأخرى من سفلي.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 79 - 9831؛
شرقا  :ورثة قندسي احلاج أحمد؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 79 - 2196 :؛

مطلب رقم 79 - 4544
اسم امللك  :مقبرة سيدي أحمد الصديق .2
طالب التحفيظ  :السيد أحمد قندسي بن زكاغ.
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية املريجة ،احملل املدعو :
احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف
" سيدي أحمد الصديق " .
ادريس املصلح
				
تاريخ حتديده  12 :فبراير .2020
غربا  :الطريق الوطنية رقم  5الرابطة بني جرسيف وصاكة.
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محافظة اشتوكة  -آيت باها
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شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :احمد بوهني بعضا ورثة دوش بعضا احمد زرهوني ؛
غربا  :ابراهيم امنو.

مطلب رقم 80 - 894
اسم امللك  " :ملك فارس " 2
موقعه  :دوار ايت واكمار ،اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة
 أيت باها.وقع التحديد في .2019 - 08 - 19
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :ار  40سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :مبارك فارس بن احلسن ؛
غربا  :كلثومة اجبادلي.
طالب التحفيظ  :مبارك فارس بن احلسن.
مطلب رقم 80 - 2706
اسم امللك  " :ملك هويري "
موقعه  :دوار ايت مولود ،اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة
 أيت باها.وقع التحديد في .2019 - 08 - 15
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  20 :ار  49سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية من سفلي وطابق أول.
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  80 - 12037؛
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :محمد هويري بن العربي.
مطلب رقم 80 - 2755
اسم امللك  " :ملك فندي "
موقعه  :دوار توريرت اومعال ،اجلماعة الترابية سيدي بوسحاب إقليم
أشتوكة  -أيت باها.
وقع التحديد في .2019 - 04 - 16
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  09 :ار  77سنتيار.
نوعه  :أرض عارية في جزء منها بناية سفلية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق بعضا ورثة حنون ؛

طالب التحفيظ  :محمد فندي بن احمد.
مطلب رقم 80 - 2868
اسم امللك  " :ملك سناء أبعمران "
موقعه  :دوار الزمل ،اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة  -أيت باها.
وقع التحديد في .2019 - 07 - 29
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  21 :ار  07سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار وبئر وبناية في طور البناء.
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  80 - 3023؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  09 - 14275؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  09 - 97240بعضا محمد نعمان.
طالب التحفيظ  :سناء أبعمران.
مطلب رقم 80 - 2875
اسم امللك  " :إيكر "
موقعه  :دوار ايت داود ،اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة -
أيت باها.
وقع التحديد في .2019 - 07 - 31
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  69 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها أساس البناء.
اجملاورون :
شماال  :حلسن بنيحيى ؛
شرقا  :رقية بنيحيى ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :مصطفى اوخالي بن احلسني.
مطلب رقم 80 - 2891
اسم امللك  " :ملك اخلير "
موقعه  :مزارع سيدي بنزران ،اجلماعة الترابية سيدي وساي إقليم
أشتوكة  -أيت باها.
وقع التحديد في .2020 - 08 - 26
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :هكتار  19ار  93سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
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اجملاورون :
شماال  :احويالت احلاج مبارك ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  80 - 13041؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  80 - 3206؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد .60 - 10562
طالب التحفيظ  :احلبيب سيدينو بن أحمد.
مطلب رقم 80 - 2915
اسم امللك  " :إدافقير "
موقعه  :دوار تالت انكرف ،اجلماعة الترابية سيدي وساي إقليم
أشتوكة  -أيت باها.
وقع التحديد في .2019 - 09 - 02
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  14 :ار  68سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :اكورمن ؛
جنوبا  :اكورمن بعضا الرسم العقاري عدد  09 - 94708؛
غربا  :الرسم العقاري عدد .60 - 8921
طالب التحفيظ  :رضوان إد فقير بن احلسني.
مطلب رقم 80 - 2920
اسم امللك  " :اخيام نبرا "
موقعه  :حي امزيلن ،اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة  -أيت باها.
وقع التحديد في .2019 - 10 - 02
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار  18ار  94سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ايت احمد اوموسى ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :ورثة حلسن اوحميد بعضا الطريق.
طالب التحفيظ  :احمد زرداني بن حماد.
مطلب رقم 80 - 2946
اسم امللك  " :ملك السعادة "
موقعه  :حي تن بيوكرى ،اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة  -أيت باها.
وقع التحديد في .2020 - 01 - 13
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  05 :ار  01سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ابراهيم داودي ؛
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شرقا  :حسن حناني ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :فاطمة داودي.
طالب التحفيظ  :عبد اهلل األنواري.
مطلب رقم 80 - 2954
اسم امللك  " :ملك السعادة " 1
موقعه  :حي تن بيوكرى ،اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة  -أيت باها.
وقع التحديد في .2019 - 11 - 19
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  10 :ار  70سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :عبد اهلل األنواري.
مطلب رقم 80 - 2965
اسم امللك  " :دار املوضع "
موقعه  :دوار ايت بوعامر ،اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة  -أيت باها.
وقع التحديد في .2019 - 11 - 25
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  06 :ار  09سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة ايت ناجيمي بعضا ساحة املسجد؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :ورثة اكوشام ؛
غربا  :ايت دريوش.
طالبو التحفيظ  :نعيمة ساكي ومن معها.
مطلب رقم 80 - 2979
اسم امللك  " :بنهيمة "
موقعه  :دوار اخلربة ايت باها اومالل ،اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم
أشتوكة  -أيت باها.
وقع التحديد في .2019 - 12 - 09
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :ار  47سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مجيد ؛
شرقا  :الطريق ؛
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جنوبا  :ورثة ايت لعرف ؛
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :عبد اجلليل بنهيمة.
مطلب رقم 80 - 3015

اسم امللك  " :الدبو "
موقعه  :درب كناوة ،اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة  -أيت
باها.
وقع التحديد في .2019 - 12 - 30
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  97 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي وثالث طوابق علوية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :االنواري البشير بعضا الطريق ؛
جنوبا  :االنواري السعدية ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد .80 - 45081
طالب التحفيظ  :فاضمة األنواري.
مطلب رقم 80 - 3019
اسم امللك  " :ملك بوعالكة " 1
موقعه  :حي تن بيوكرى ،اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة  -أيت باها.
وقع التحديد في .2019 - 12 - 30
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :ار  00سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :افاحت ؛
شرقا  :عبد احلكيم و افاحت ؛
جنوبا  :عبد احلكيم ؛
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :محمد الكنتاوي بن حمادي.
مطلب رقم 80 - 3032
اسم امللك  " :االخالص "
موقعه  :دوار ايت داود ،اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة -
أيت باها.
وقع التحديد في .2020 - 01 - 13
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  85 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية سفلية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :ايت اوماست ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  80 - 8393؛
غربا  :الرسم العقاري عدد .80 - 7705
طالب التحفيظ  :عبد اجمليد عركان.
مطلب رقم 80 - 3049
اسم امللك  " :ملك بونوس "
موقعه  :دوار تكمي اجلديد ،اجلماعة الترابية سيدي وساي إقليم
أشتوكة  -أيت باها.
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وقع التحديد في .2020 - 01 - 27
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :ار  81سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي وطابق أول في جزء منها حوض وخزان
املاء وأشجار وفي جزء منها محاطة بسور.
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج رشيد ؛
شرقا  :ورثة احلاج سعيد ابيدار ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  60 - 1704؛
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :بوجمع بونوس.
مطلب رقم 80 - 3058
اسم امللك  " :بوعالكة "
موقعه  :احملل املدعو بوعالكة ،اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة
 أيت باها.وقع التحديد في .2020 - 02 - 05
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  86 :سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  09 - 75142؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :ابراهيم بوكدال والورثة.
طالب التحفيظ  :صالح خاللي بن محمد.
مطلب رقم 80 - 3070
اسم امللك  " :ملك امكرود "
موقعه  :دوار امجاض ،اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة  -أيت باها.
وقع التحديد في .2020 - 02 - 18
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار  56ار  44سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ألطريق ؛
شرقا  :ايت حلسن اوبيهي ؛
جنوبا  :ايت العرف ؛
غربا  :ورثة ايت حلسن.
طالب التحفيظ  :حلسن امكرود بن محمد.
مطلب رقم 80 - 3088
اسم امللك  " :فني جير البركة "
موقعه  :احملل املدعو تينال ،اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة -
أيت باها.
وقع التحديد في .2020 - 03 - 10
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار  79ار  91سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها حوض وبناية سفلية وبئر.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  60 - 3249؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  60 - 6495؛
جنوبا  :الطريق ؛
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غربا  :الرسم العقاري عدد .60 - 11709
طالب التحفيظ  :عبد اهلل توفيق بن محمد.
احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة  -ايت باها
محمد بلقايد
			

محافظة تيفلت
مطلب رقم 81 - 1104
اسم امللك " :ملك زهور".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.
وقع حتديده في .2018 - 06 - 27 :
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار زيتون وبئر واربع بنايات.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  08آر  85س.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  16 - 10205وممر خاص؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  - 39477ر ومطلب التحفيظ رقم  16 - 25736؛
جنوبا  :واد عني الصفا ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  16 - 51339؛
طالبة التحفيظ  :زهور الشرقاوي بنت عباد.
مطلب رقم 81 - 1280

اسم امللك " :اورحو".
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي االندلس.
وقع حتديده في .2019 - 03 - 08 :
نوعه  :ارض بها بناية من سفلي وطابق اول.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  59 :س.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 1059؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  16 - 7103؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 1059؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 1059؛
طالبة التحفيظ  :فاطيمة ارحو بنت اخلياطي.
مطلب رقم 81 - 1382
اسم امللك " :مريسيطة".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت بنعيسى.
وقع حتديده في .2019 - 11 - 12 :
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  32 :آر  47س.
اجملاورون :
شماال  :رابحة شهبون ؛
شرقا  :بوزكري شهبون ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  16 - 57395؛
غربا  :الطريق العمومية ؛
طالبة التحفيظ  :زهرة شهبون بنت احلسني.

مطلب رقم 81 - 1387
اسم امللك " :فدان كطاكطة".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت اسليمان.
وقع حتديده في .2019 - 06 - 25 :
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  73 :آر  49س.
اجملاورون :
شماال  :الطريق العمومية ؛
شرقا  :ورثة جات اجلياللي ؛
جنوبا  :البركي احلسن ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  81 - 10268؛
طالبو التحفيظ  :اخلياطي بوعزة بن عز ومن معه.
مطلب رقم 81 - 1411
اسم امللك " :فدان الرمل".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.
وقع حتديده في .2019 - 08 - 05 :
نوعه  :ارض فالحية بها بناية خفيفة.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  43 :آر  03س.
اجملاورون :
شماال  :شوعيب اسقيفاتي ،ورثة محمد اسقيفاتي ،مطلب
التحفيظ رقم  81 - 1359؛
شرقا  :محمد اسقيفاتي ؛
جنوبا  :حلسن اوعيسى ؛
غربا  :ورثة احلاج محمد اسقيفاتي ،الرسم العقاري رقم  16 - 22718؛
طالب التحفيظ  :عمر اسقيفاتي بن احلاج محمد.
مطلب رقم 81 - 4745
اسم امللك " :تاغرست".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.
وقع حتديده في .2019 - 07 - 07 :
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  40 :آر  19س.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  ،81 - 1478ابراهيم بوخدمي ؛
شرقا  :الطريق العمومية ؛
جنوبا  :ابراهيم بوخدمي ؛
غربا  :ابراهيم بوخدمي ؛
طالبو التحفيظ  :بوخدمي نعيمة بنت عبد الفاضل ومن معها.
مطلب رقم 81 - 4783
اسم امللك " :كرمة السباسب".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار احلرابلة.
وقع حتديده في .2019 - 11 - 21 :
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار مثمرة وبئر.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  21آر  56س.
اجملاورون :
شماال  :اتريعي احمد ؛
شرقا  :اتريعي احمد ؛
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جنوبا  :الرسم العقاري رقم  81 - 6037؛
غربا  :الطريق العمومية ؛
طالبة التحفيظ  :مرمي بناني بنت محمد.
مطلب رقم 81 - 4816
اسم امللك " :راس عني موسى".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.
وقع حتديده في .2020 - 01 - 15 :
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  94 :آر  33س.
اجملاورون :
شماال  :حلسن بيبيش ومن معه ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  16 - 23966؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  16 - 36438؛
غربا  :الطريق العمومية ؛
طالبو التحفيظ  :الشليح السعدية بنت محمد ومن معها.
مطلب رقم 81 - 4819

اسم امللك " :اوباها".
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي الفرح زنقة اجلديدة.
وقع حتديده في .2019 - 11 - 12 :
نوعه  :ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  54 :س.
اجملاورون :
شماال  :ممر ؛
شرقا  :ورثة الشويط محمد ؛
جنوبا  :ورثة الطالبي بنعاشير ؛
غربا  :الزنقة؛
طالب التحفيظ  :عزيز ابها بن عمر.
مطلب رقم 81 - 4849
اسم امللك " :فدان اصفيصيفة".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.
وقع حتديده في .2019 - 12 - 26 :
نوعه  :ارض فالحية بها بناية من سفلي.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  03 :هـ  03آر  44س.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 6260؛
شرقا  :الطريق العمومية ،الرسم العقاري رقم  ،16 - 34651مطلب
التحفيظ رقم  16 - 17575؛
جنوبا  :طالب التحفيظ ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  ، 81 - 6481هدام بنعيسى؛
طالب التحفيظ  :بنعاشير وكاد بن حتى.
مطلب رقم 81 - 4855

اسم امللك " :غزالن".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.
وقع حتديده في .2020 - 01 - 02 :
نوعه  :ارض فالحية بها بئر.

4677
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  03آر  33س.
اجملاورون :
شماال  :عالء الدين البومهدي ؛
شرقا  :زيان محمد ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  16 - 49034؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  16 - 49034و 16 - 43866؛
طالبة التحفيظ  :غزالن عاشور بنت شفيق.
مطلب رقم 81 - 4863
اسم امللك " :فدان عني البيضة".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن ايشو.
وقع حتديده في .2020 - 01 - 20 :
نوعه  :ارض فالحية بها بناية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  10 :هـ  79آر  33س.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  16 - 47123؛
شرقا  :واد عني البيضة ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  - 35213ر ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  81 - 2725و  ،81 - 10209مطلب التحفيظ
رقم 16 - 10237؛
طالبو التحفيظ  :امينة الواقير بنت العربي ومن معها.
مطلب رقم 81 - 4864
اسم امللك " :فدان عني البيضة".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن ايشو.
وقع حتديده في .2020 - 01 - 20 :
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  03 :هـ  37آر  83س.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  - 9602 81 - 142ر و  16 - 57652؛
شرقا  :واد عني البيضة ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  16 - 47123؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 16 - 47123؛
طالبو التحفيظ  :امينة الواقير بنت العربي ومن معها.
مطلب رقم 16 - 19308
اسم امللك " :فدان كرمة بن قدور".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.
وقع حتديده في .2006 - 07 - 11 :
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  04آر  82س.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  - 35797ر و حلصيني ادريسية؛
شرقا  :واد كرمة بن قدور ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 24121و حلصيني فاطمة ؛
غربا  :حلصيني عبد السالم.
طالبو التحفيظ  :حلسيني ابراهيم بن الرياحي ومن معه.
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مطلب رقم 16 - 19309
اسم امللك " :فدان كرمة بن قدور ."1
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.
وقع حتديده في .2015 - 03 - 11 :
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  94 :آر  74س.
اجملاورون :
شماال  :حلصيني ادريسية؛
شرقا  :واد كرمة بن قدور ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  16 - 39375؛
غربا  :الطريق العمومية.
طالبو التحفيظ  :حلسيني ابراهيم بن الرياحي ومن معه.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة
محمد زافو
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مطلب رقم 82 - 2082

اسم امللك " :وصال" ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل
املدعو "حي األندلس ".
وقع حتديده في 2020 - 03 - 03 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  57 :سنتيارا.
نوعه  :بناية ذات سفلي وطابق أول و مرافق
اجملاورون :
شماال  :زنقة ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  82 - 3389؛
جنوبا  :فاحتي العربي؛الرسم العقاري عدد 10 - 46080؛
غربا  :حمادي اخلالطي.
طالب التحفيظ  :بوزكري الشعبي بن محمد.

مطلب رقم 68 - 5230
اسم امللك " :هنتوتات" ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية قيادة
محافظة سوق السبت  -أوالد النمة
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "مزارع أوالد سميدة ".
وقع حتديده في 2020 - 03 - 16 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هكتار  97آر  94سنتيارا.
مطلب رقم 82 - 2006
نوعه  :أرض مغروسة بأشجار الزيتون وبها شجرتني من التوت
اسم امللك " :ملرس" ؛
وشجرتني من الرمان وحوض وبئر ومأوى محرك.
موقعه  :إقليم إقليم بن صالح دائرة بني موسى الشرقية قيادة
اجملاورون :
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد مراح ".
شماال  :ورثة حمادي بن عالل ؛
وقع حتديده في 2020 - 03 - 16 :
شرقا  :مصرف املياه بني عون ؛
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :آر  62سنتيارا.
جنوبا  :بعدي الشرقي؛
نوعه  :أرض عارية.
غربا  :ورثة بوزكري بن املعطي؛ ورثة املعطي بن الصغير.
اجملاورون :
طالبو التحفيظ  :الشرقي بعدي بن الكبير ومن معه.
شماال  :زنقة ؛
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت  -اوالد النمة
شرقا  :الديني صالح ؛
كرمي ناجيم
			
جنوبا  :ورثة العطاوي غالم؛ ادان بوعزة ومن معه؛
غربا  :زنقة.
طالب التحفيظ  :احمد العطاوي بن ابراهيم.
مطلب رقم 82 - 2081
اسم امللك " :لعبابسة" ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية قيادة
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "لعبابسة".
وقع حتديده في 2020 - 03 - 02 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر  56سنتيارا.
نوعه  :بناية ذات سفلي وطابقني علويني وبناية ذات سفلي وطابق
علوي ومرافق
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  – 82 - 2199فاحتة خنوبي؛
شرقا  :اخلنوبي نور الدين ؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  - 5992ب (ملغى).
طالب التحفيظ  :عبد القادر اخلنوبي بن إبراهيم.

محافظة ازمور
إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة “ :هشتوكة”
إقليم اجلديدة

إن احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة يشرفه أن ينهي لعلم
العموم أن اخر أجل للتعرض على حتفيظ العقارات ذات مطالب
التحفيظ املذكورة أسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي
املدعوة “هشتوكة” ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا
اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم  174 - 69 - 1املؤرخ في  10جمادى
األولى  1389هـ املوافق  25يوليو .1969
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املطالب رقم :

- 115291 - 115274 - 115269 - 115263 - 115259 - 115248 -

.112851 - 112637 - 112587 - 112177 - 108153 - 107238

115354 - 115320 - 115318 - 115309 - 115297 - 115296 - 115294

جميع هذه املطالب على الرمز .08

 - 115487 - 115486 - 115485 - 115469 - 115459 - 115457115611 - 115563 - 115561 - 115560 - 115517 - 115507 - 115501

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 أن اخر أجل للتعرض على حتفيظ العقارات ذات مطالب
التحفيظ املذكورة أسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي
املدعوة “سيدي علي بن حمدوش “ ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء
من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم  174 - 69 - 1املؤرخ
في  10جمادى األولى  1389هـ املوافق  25يوليو .1969
املطالب رقم :
113819 - 113806 - 113805 - 113752 - 113722 - 113704 - 113699
 113956 - 113950 - 113927 - 113926 - 113884 - 113850 - 114026 - 113994 - 113989 - 113975 - 113974 - 113969114260 - 114253 - 114213 - 114093 - 114061 - 114057 - 114029

 - 115792 - 115786 - 115739 - 115738 - 115647 - 115630116455 - 116407 - 116277 - 116276 - 116238 - 116026 - 115933
 - 116579 - 116565 - 116556 - 116548 - 116505 - 116456116683 - 116679 - 116674 - 116658 - 116657 - 116656 - 116653
 - 116838 - 116826 - 116720 - 116714 - 116692 - 116685116864 - 116863 - 116861 - 116857 - 116852 - 116845 - 116841
 - 116885 - 116878 - 116875 - 116870 - 116869 - 116865116939 - 116927 - 116924 - 116903 - 116898 - 116897 - 116891
 - 117349 - 117303 - 117251 - 117250 - 117194 - 116959117570 - 117525 - 117448 - 117438 - 117437 - 117408 - 117353
 - 117843 - 117769 - 117651 - 117650 - 117605 - 117600118215 - 118211 - 118189 - 118145 - 117956 - 117951 - 117845
 - 118363 - 118348 - 118336 - 118262 - 118226 - 118221118436 - 118410 - 118403 - 118385 - 118381 - 118377 - 118371
- 118511 - 118507 - 118504 - 118483 - 118475 - 118470 -

- 114359 - 114349 - 114341 - 114318 - 114304 - 114280 -

.118624 - 118540

114562 - 114555 - 114482 - 114451 - 114431 - 114363 - 114360

جميع هذه املطالب على الرمز .08

 - 114841 - 114837 - 114821 - 114752 - 114749 - 114681				
115190 - 115125 - 114917 - 114913 - 114912 - 114910 - 114907

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور
املعطي زديد

