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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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مطلب رقم 26898 - 02

تاريخ االيداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : موالي عبد السالم العلوي بن سيدي عبداهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تغزوت3. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغزوت3. 

نوعه : أرض فالحية بورية.

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

إسلي، دوار مطروح الصغير.

مساحته : 01 هـ 02 آ 42 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : املياه والغابات؛ 

جنوبا : الواد، الرسم العقاري رقم 118648/02؛

غربا : ممر عمومي، كحالوي محمد؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 موجب ملكية عدلي عدد 148 صحيفة 180 كناش رقم 162 بتاريخ 

18 أبريل 2019 )توثيق قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

2 - عقد شراء عدلي عدد 235 صحيفة 291 كناش رقم 162 بتاريخ 

07 ماي 2019 )توثيق قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

 175 رقم  االمالك  كناش   09 صفحة   09 عدد  عدلي  شراء  عقد   -  3

بتاريخ 21 شتنبر 2020 )توثيق قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة 

االبتدائية بوجدة(.

4 - وكالة عدلية عدد 131 صحيفة 106 كناش 194 بتاريخ 14 ماي 

2019 )توثيق قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

مارس   28 بتاريخ   434 عدد  إدارية  لشهادة  لألصل  مطابقة  صورة   5

2019 املسلمة من قيادة واد إسلي-عمالة وجدة اجناد.

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26899 - 02

تاريخ االيداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : موالي عبد السالم العلوي بن سيدي عبداهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تغزوت1. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغزوت1. 

نوعه : أرض فالحية بورية.

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

إسلي، دوار مطروح الصغير.

مساحته : 01 هـ 75 آ 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املياه والغابات؛

محافظة وجدة

مطلب رقم 26897 - 02
تاريخ االيداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : موالي عبد السالم العلوي بن سيدي عبداهلل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تغزوت2. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغزوت2. 
نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : عمالة وجدة اجناد، جماعة سيدي بولنوار القروية، قيادة واد 
إسلي، دوار مطروح الصغير.

مساحته : 02 هـ 93 آ 81 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : املياه والغابات، ممر السكة احلديدية؛
شرقا : املياه والغابات، ممر عمومي؛ 

جنوبا : ممر عمومي، الرسم العقاري رقم 118648/02، كحالوي محمد ؛
العقاري رقم 118648/02، كحالوي محمد، ممر السكة  الرسم   : غربا 

احلديدية؛ 
احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :
1 موجب ملكية عدلي عدد 148 صحيفة 180 كناش رقم 162 بتاريخ 
18 أبريل 2019 )توثيق قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.
2 - عقد شراء عدلي عدد 235 صحيفة 291 كناش رقم 162 بتاريخ 
07 ماي 2019 )توثيق قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.
 175 رقم  االمالك  كناش   09 صفحة   09 عدد  عدلي  شراء  عقد   -  3
بتاريخ 21 شتنبر 2020 )توثيق قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة 

االبتدائية بوجدة(.
4 - وكالة عدلية عدد 131 صحيفة 106 كناش 194 بتاريخ 14 ماي 
2019 )توثيق قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

مارس   28 بتاريخ   434 عدد  إدارية  لشهادة  لألصل  مطابقة  صورة   5
2019 املسلمة من قيادة واد إسلي-عمالة وجدة اجناد.

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
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شرقا : املياه والغابات، خط السكة احلديدية؛ 

 ،118648/02 رقم  العقاري  الرسم  احلديدية،  السكة  خط   : جنوبا 

كحالوي محمد ؛

غربا : املياه والغابات؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 موجب ملكية عدلي عدد 148 صحيفة 180 كناش رقم 162 بتاريخ 

18 أبريل 2019 )توثيق قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

2 - عقد شراء عدلي عدد 235 صحيفة 291 كناش رقم 162 بتاريخ 

07 ماي 2019 )توثيق قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

 175 رقم  االمالك  كناش   09 صفحة   09 عدد  عدلي  شراء  عقد   -  3

بتاريخ 21 شتنبر 2020 )توثيق قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة 

االبتدائية بوجدة(.

4 - وكالة عدلية عدد 131 صحيفة 106 كناش 194 بتاريخ 14 ماي 

2019 )توثيق قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

مارس   28 بتاريخ   434 عدد  إدارية  لشهادة  لألصل  مطابقة  صورة   5

2019 املسلمة من قيادة واد إسلي-عمالة وجدة اجناد.

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26900 - 02

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : مصطفى بن عبد القادر مهراوي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: هينا. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مصطفى. 

نوعه : أرض فالحية بورية.

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

إسلي، دوار أوالد موسى.

مساحته : 00 هـ 31 آ 51 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 81813/02؛

شرقا : الواد؛ 

جنوبا : مهراوي رابح؛

غربا : طريق عمومي؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 موجب ملكية عدلي عدد 335 صحيفة 358 كناش رقم 174 بتاريخ 

06 اكتوبر2020 )توثيق قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

2 - وكالة عرفية عدد 2757/2020 مصححة االمضاء باجلزيرة اخلضراء 

بتاريخ 17 غشت 2020.

على   2021 يناير   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة

            عمر أزرقان

محافظة طنجة

مطلب رقم 28132 - 06 

تاريخ اإليداع: 26 اكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ:

1 - محمد بن عبد السالم العوزي ،

2 - عبد االاله بن عبد السالم العوزي على الشياع و مناصفة بينهما. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: االخوين. 

نوعه: أرض فالحية ؛

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر اشراقة.

مساحته: 24س99آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 133246/06، طامة الغرباوي ؛

شرقا: محمد فضيلة ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 488/ط ؛

غربا: محمد فضيلة ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 مارس 2016،

2 - وكالة مفوضة مؤرخة في 13 ديسمبر 2007،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يونيو 2005،

4 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 2005،

5 - تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 23 مارس 2005،

6 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 14 مارس 20 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 28 ديسمبر 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28133 - 06 

تاريخ اإليداع: 26 اكتوبر 2020.

طالبو التحفيظ :

1 - السعدية العمري ،

2 -حامت بن سعيد بوزيان،

3 -اعتماد بن سعيد بوزيان،
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4 - حسن بن محمد العنكري حسب فريضتهم الشرعية و مناصفة 

مع االخير.. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بوزيان. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة البحراويني مدشر املنار.

مساحته: 16س36آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: خندق ، امللك البحري، ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 13099/61، رسم عقاري عدد 10528/06 ؛

جنوبا: ورثة محمد اقلعي ؛

غربا: مسلك عمومي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم موجب اراثة بنظير عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2010،

2 - وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2012،

3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 1982،

4 - نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 يونيو 1979،

5 - شهادة الضياع مؤرخة في ر06 اكتوبر 2020، 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 28 ديسمبر 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28134 - 06 

تاريخ اإليداع: 26 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ: يوسف بيطور. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مزارع اكزناية. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية.

مساحته: 52س09آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 126791/06 ؛

شرقا: رسم عقاري عدد عدد 106994/06 ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 92184/06 ؛

غربا: طريق عمومي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2007،

2 - رسم اثبات اختصاص عدلي مؤرخ في 06 اغسطس 1996،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يوليوز 1993، 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 29 ديسمبر 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28135 - 06 

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: نعيمة الشيباني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: السعادة. 

نوعه: أرض رعارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية.

مساحته: 00س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: عبد االله الشيباني ؛

جنوبا: ممر خاص ؛

غربا: ادريس اعبون ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2015، 

2 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 مارس 2012،

3 -نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 28 يونيو 1995،

4 - نسخة شهادة ادارية مؤرخة في 10 ابريبل 2015. 

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28136 - 06 

تاريخ اإليداع: 03 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: التهامي كسيرة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: خديجة. 

نوعه: أرض فالحية ؛

موقعه: طنجة مدشر مديونة.

مساحته: 77س06آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمد الديب ؛

شرقا: طريق عمومي ؛

جنوبا: رشيدة التوزاني ؛

غربا: احمد التوزاني ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2009، 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يونيو 2019، 

3 -صورة طبق االصل لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 13 يوليوز2009، 

في مؤرخ  عدلي  متروك  احصاء  لرسم  االصل  طبق  صورة   -  4

13 يوليوز2009،
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5 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 مايو 2008. 

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقم 28137 - 06 

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: مليكة لعريف بنت موالي حلسن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: راس العقبة. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر مديونة.

مساحته: 11س10آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: زنقة عرضها 10 متر ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 185978/06 ؛

غربا: رسم عقاري عدد 92994/06 و 178465/06 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اكتوبر 2020،

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 16 سبتمبر 2020. 

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28138 - 06 

تاريخ اإليداع: 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: منعم بنلخريبشية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: عني رمانة. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: جماعة البحراويني مدشر اخلرب.

مساحته: 06س03آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: الباتول النادي ؛

جنوبا: احمد النادي ؛

غربا: ملك رشيد ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة من عقد اثبات متخلف عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2008، 

2 - نسخة رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2019،

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2017. 
على   2021 يناير   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حفيظة " 
مطلب رقم 27999 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1091 املؤرخـة في : 27 نوفمبر 2019 
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 02 مارس2020 فإن مسطرة حتفيظ 
 06  -  27999 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " حفيظة   " املدعو  امللك 
اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  اجلبيلة.  مدشر  طنجة  ب،  الكائن 

السيدة آية املرابط
والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب و كذا رسم شراء 

عدلي مؤرخ في 18 فبراير 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " نزهة " 
مطلب رقم 27481 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1005 املؤرخـة في : 04 ابريل 2018 
مسطرة  فإن   2020 نوفمبر   09  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو" نزهة " موضوع مطلب التحفيظ عدد 27481 - 06 
الكائن ب، طنجة مدشر عزيب احلاج قدور. ستتابع من اآلن فصاعدا في 

اسم نفس طالب التحفيظ
و كذا نسخة من  املطلب  املودعـة سالفا بهذا  الرسوم  والكل حسب 
رسم تعريف بشكل عدلني على رسم شراء مؤرخ في 16 نوفمبر 2018.
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة    

    املصطفى طريفة

محافظة أكادير

 
مطلب رقم 43783  - 09 

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر  2020.  
طالب التحفيظ: أحمد األزاريفي و صفية الشيبي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " األزاريفي و الشيبي ".
نوعه : أرض بها بنايات من طابقني ؛

موقعه : حي أيت القاضي بلوك 7 زنقة 18 رقم 10 تيكيوين، أكادير.
مساحته : 87 سنتيار .

حدوده :    
شماال : موالي التهامي ؛    

شرقا : رقية بنت حفيظ ؛
جنوبا : الطريق ؛   

غربا :الكوك علي بن احلسني .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.
أصل  امللك : عقد عرفي مؤرخ في 30/11/1989.

        احملافظ على األمالك العقارية بأكادير
               محمد أغوش
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محافظة سطات

مطلب رقم 41191 - 15

تاريخ االيداع:28 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد رضوان عريف بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حوض دالل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حوض دالل"

نوعه:أرض فالحية عارية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار

املعاريف بني ريتون.

مساحته: 01هـ 40 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة معروف سالك؛

شرقا: ورثة احمد فضلي؛

جنوبا:شرقاوي محمد؛

غربا:حسن كراخي ومن معه.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 23 ذوالقعدة 1441 موافق 14 يوليو2020.

رسم شراء مؤرخ في 15 ذواحلجة 1441 موافق 05 اغسطس2020.

وكالة مؤرخة في 01 سبتمبر2020.

على   2020 ديسمبر  املؤقت:30  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41192 - 15

تاريخ االيداع:02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد سعيد مناصر بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"كدية الزموري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"كدية الزموري"

نوعه:أرض بها دار للسكنى من سفلي.

اوالد  سعيد؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

عبدالقادر؛فرقة املركز.

مساحته: 01 آ 96 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:الشاكي مصطفى؛الراقي العربي؛

شرقا: موازين الزوهرة؛

جنوبا:ورثة البوعزاوي؛ورثة بلحاج؛

غربا:مسلك.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرارمؤرخ في 14 رجب 1435 موافق 14 ماي2014؛

رسم شراء مؤرخ في 13 ذوالقعدة 1435 موافق 09 سبتمبر2014.

على   2020 ديسمبر  املؤقت:31  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41193 - 15

تاريخ االيداع:02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد العز بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"التوفري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"التوفري"

نوعه:أرض فالحية.

بني  الشاوية؛مزارع  اخميسات  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

خلف؛دوار املواريد اوالد عيسى.

مساحته: 01 هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال:ناصر؛محمد بن رحال؛

شرقا: اوالد احلريزي؛

جنوبا:اجلياللي بن الغزواني؛

غربا:احمد بن احلاج محمد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرارمؤرخ في 06 ذواحلجة 1407 موافق 02 اغسطس1987؛

رسم شراء مؤرخ في 06 ذواحلجة 1407 موافق 02 اغسطس1987؛

رسم شراء مؤرخ في 02 جمادى االولى 1425 موافق 20 يونيو2004؛

رسم شراء مؤرخ في 14 رمضان 1439 موافق 30 ماي2018؛

رسم صدقة مؤرخ في 23 رمضان 1439 موافق 08 يونيو2018؛

رسم هبة مؤرخ في 03 محرم 1440 موافق 13 سبتمبر2018؛

وكالة مؤرخة في 23 شوال 1441 موافق 15 يونيو2020؛

رسم شراء مؤرخ في 13 محرم1442 موافق 02 سبتمبر2020.

على   2020 ديسمبر  املؤقت:31  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41194 - 15

تاريخ االيداع:02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ:السيد احلسني محسيني بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"البير االبيض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"البير االبيض"

نوعه:أرض فالحية بها بئر وأغراس من أشجار الزيتون والصبار.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار الشرفاء.

مساحته: 31 آ 25 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة احلاج عمر؛



عدد 1142 - 02 ربيع األخر 1442 )18 نوفمبر 2020(5476

شرقا: مصطفى ولد البوطية؛

جنوبا:البوعزاوي محسيني وولد البوطية واحلسني محسيني؛

غربا:مصطفى ولد البوطية واحلسني محسيني.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرارمؤرخ في 03 محرم 1442 موافق 23 اغسطس2020.

على   2020 ديسمبر  املؤقت:31  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41195 - 15

تاريخ االيداع:02 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ:

السيد حسن مطر بن بوشعيب

السيد قاسم مطر بن بوشعيب )بالتساوي بينهما(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلاجة فاطنة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلاجة فاطنة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار الكاللشة.

مساحته: 97 آ 06 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:احمد ولد احلاج امليلودي؛

شرقا: رسم عقاري عدد 30759 - 15؛

جنوبا:نصر اهلل؛

غربا:املطراني فاطنة؛املطراني فاحتة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرارمؤرخ في 19 صفر 1442 موافق 07 اكتوبر2020.

على   2020 ديسمبر  املؤقت:31  التحديد  عملية  املقررالجراء  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 41196 - 15

تاريخ االيداع:03 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد حلي بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بنحلي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بنحلي"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة واد النعناع؛دوار احلراكتة 

عني الربح.

مساحته: 03 هـ 13 آ 73 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:مطلب رقم 2078 - 15؛

شرقا: مطلب رقم 2078 - 15؛

جنوبا:مطلب رقم 2078 - 15؛

غربا:مطلب رقم 2078 - 15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ 14 ذواحلجة 1385 موافق 16 ابريل 1966 ؛

رسم شراء مؤرخ في14 ذواحلجة 1385 موافق16 ابريل1966؛

رسم ملكية مؤرخ في24 ذوالقعدة 1389 موافق 06 مارس 1967؛

رسم شراء مؤرخ في24 ذوالقعدة1389 موافق 08 مارس 1967؛

رسم مخارجة مؤرخ في 18 جمادى االولى 1417 موافق 03 اكتوبر1996.

على   2021 يناير  املؤقت:04  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41197 - 15

تاريخ االيداع:03 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيد الصديق شادي بن الفكاك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلرشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلرشة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة مكارطو؛دوار البيرات.

مساحته: 40 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:رسم عقاري عدد 7324ض؛

شرقا: ورثة الفكاك بن الطيبي؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:شادي الصديق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 09 ربيع االول 1442 موافق 26 اكتوبر2020.

رسم وكالة مؤرخ في 03 محرم 1440 موافق 13 سبتمبر2018.

على   2021 يناير  املؤقت:04  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 41198 - 15

تاريخ االيداع:03 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيد الصديق شادي بن الفكاك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الدندون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الدندون"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة مكارطو؛دوار البيرات.

مساحته: 62 آ 28 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛
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شرقا: شادي ادريس؛

جنوبا:ورثة عبدالسالم بن الطيبي؛

غربا:ورثة لقمان احلاج احمد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 09 ربيع االول 1442 موافق 26 اكتوبر2020.

رسم وكالة مؤرخ في 04 ربيع الثاني 1441 موافق 02 ديسمبر2019.

على   2021 يناير  املؤقت:04  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 41199 - 15

تاريخ االيداع:03 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيد الصديق شادي بن الفكاك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلمري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلمري"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة مكارطو؛دوار البيرات.

مساحته: 02 هـ 98 آ 48 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة اوالد حجاج جوالل؛لقمان عبدالرحمان؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:الصديق شادي؛ورثة شادي محمد؛؛

غربا:رسم عقاري عدد 7711ض.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 09 ربيع االول 1442 موافق 26 اكتوبر2020.

على   2021 يناير  املؤقت:04  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 41200 - 15

تاريخ االيداع:03 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيد عبداحلق فريد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض سي بوعزة بن لعمراني"

بن  بوعزة  سي  للملك:"أرض  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

لعمراني"

نوعه:أرض فالحية.

احلمدات؛اوالد  سعيد؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

عتو الشرقية. 

مساحته: 01 هـ 50 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:مطلب رقم 29645ض؛فريد عائشة؛

شرقا: فريد بوشعيب ومن معه؛

جنوبا:ورثة احمد بن علي؛

غربا:رسم عقاري عدد 38152ض؛فريد عائشة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 04 محرم 1436 موافق 29 اكتوبر2014.

على   2021 يناير  املؤقت:04  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41201 - 15

تاريخ االيداع:03 نوفمبر2020.

طالبا التحفيظ:

بنسبة 1/2 السيدة فاطمة فريحي بنت محمد 

السيدة ثوريا فريحي بنت محمد  " 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار كحولي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار كحولي"

نوعه:أرض بها سكنى مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه:مدينة سطات؛زنقة اوالد سيدي بنداود رقم 17 السماعلة.

مساحته: 56 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:رسم عقاري عدد 79132 - 15؛

شرقا: رسم عقاري عدد 28432 - 15؛

جنوبا:زنقة بني مسكني؛

غربا:زنقة اوالد سيدي بنداود.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 04 صفر 1442 موافق 22 سبتمبر2020؛

وكالة مؤرخة في 11 ماي2017.

على   2021 يناير  املؤقت:04  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41202 - 15

تاريخ االيداع:03 نوفمبر2020.

طالب التحفيظ:السيدة مليكة مبعروف بنت عبدالسالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض مليكة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي الذهبي؛دوار اوالد 

عبداهلل.

مساحته: 60 آ تقريبا. 
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حدوده:

شماال:رسم عقاري عدد 30617 - 15؛ورثة فاطمة بنت عبدالسالم؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:رسم عقاري عدد 30722 - 15؛مبعروف الزهرة بنت عبدالسالم.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 19 ذوالقعدة 1403 موافق 29 اغسطس 1983.

وكالة مؤرخة في 21 يوليو 2020.

على   2021 يناير  املؤقت:04  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات

    محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38543 - 16 

تاريخ االيداع : 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد النبي حري بن حسان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان رجعى ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان رجعى ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة تيداس دوار ايت ادريس امشيشتة.

مساحته : 7 هـ 10 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة رجعا حدو، عكوشة اعروش ؛

جنوبا : رسم 59645/16، يامنة توميات ؛

شرقا : احمد اعروش، فاطمة اعروش ؛

غربا : ممر ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 من ذي احلجة 1438 ) 13 سبتمبر 2017( ؛

- اشهاد عدلي مؤرخ في 24 من ذي القعدة 1439 ) 07 اغسطس 2018( ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 من رمضان 1429 ) 05 شتنبر 2008( ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 من صفر 1414 ) 08 اغسطس 1993( ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 من جمادى االولى 1412 ) 10 نوفمبر 1991( ؛

اكتوبر   19  ( الثاني 1412  ربيع  - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 من 

1991( ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2017؛

 2020 ديسمبر   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38544 - 16 

تاريخ االيداع : 27 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون االسالمية ينوب عنها ناظر 

األوقاف بسال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد ايت ايكو".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "مسجد ايت ايكو".

سكن  و  مسجد  عن  عبارة  أرضي  طابق  ذات  بناية  بها  ارض   : نوعه 

لإلمام و باحة خارجية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو مسجد ايت ايكو.

مساحته : 04 آ 70 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : ملك جماعي ؛

شرقا : ملك جماعي ؛

غربا : ساحة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- وقف عام بقوة القانون طبقا للمادة 50 من مدونة األوقاف.

 2020 ديسمبر   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38545 - 16 

تاريخ االيداع : 28 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : بوطريق فاطمة بنت مولود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان الدالوية و الدندون ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "فدان الدالوية و الدندون".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة حودران دوار ايت عال ايت حميدان .

مساحته : 2هـ 90 آ 87 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : البوهالي بوطريق و من معه، ورثة البوهالي بن علي، ورثة عقا 

بن البوهالي ؛

جنوبا : مطلب 20077/16 ؛

شرقا : مطلب 23932/16؛

غربا : شعبة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 من ربيع األول 1441 ) 10 نوفمبر 2019( ؛
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- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 16 من ذي القعدة 1424 ) 09 يناير 2004( ؛

- رسم إثبات متخلف عدلي مؤرخ في 16 من ذي القعدة 1424 موافق 

09 يناير 2004 ؛

- ملحق إثبات متخلف مؤرخ في 16 من جمادى الثانية 1429 موافق 

20 يونيو 2008 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 27 فبراير 2020؛

- محضر تنفيذ مؤرخ في 10أكتوبر 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 28 ديسمبر 2020 الساعة 

الثالثة و نصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38546 - 16 

تاريخ االيداع : 28 اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : بوطريق فاطمة بنت مولود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العرصة 1 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " العرصة 1 ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة حودران دوار ايت عال ايت حميدان .

مساحته : 31 ا 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بوطريق فاطمة ؛

جنوبا : مطلب 23932/16 ، بوطريق محمد بن عبد اهلل ؛

شرقا : ورثة البوهالي بنعلي ؛

غربا : بوطريق احلسني ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 من ربيع األول 1441 ) 10 نوفمبر 2019( ؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 16 من ذي القعدة 1424 ) 09 يناير 2004 (؛

- رسم إثبات متخلف عدلي مؤرخ في 16 من ذي القعدة 1424 موافق 

09 يناير 2004 ؛

- ملحق إثبات متخلف مؤرخ في 16 من جمادى الثانية 1429 موافق 

20 يونيو 2008 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 27 فبراير 2020؛

- محضر تنفيذ مؤرخ في 10أكتوبر 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 28 ديسمبر 2020 الساعة 

الثانية و نصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38547 - 16 

تاريخ االيداع : 28 اكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ سهيل بيرو بن عبد العزيز بنسبة ½ .

2/ لبنى اشماعو الفهري بنت محمد بنسبة ½ .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلميلودي".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بلميلودي ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت علي بني ونزار.

مساحته : 01 هـ 20 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة حمادي اغريس بن التهامي ؛

طالبي  احلديوي،  بنعيسى  بن  حلسن  ورثة  الشيكر،  حمادي   : جنوبا 

التحفيظ، ورثة مولود احلديوي ؛

شرقا : ورثة حمادي بن قسو؛

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 من ربيع الثاني 1441 ) 03 ديسمبر 2019( ؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 من رمضان 1411 ) 11 ابريل 1991 (؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 01/10/2020 عدد 10/ م. ت ؛

 2020 ديسمبر   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38548 - 16 

تاريخ االيداع : 28 اكتوبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

1/ هشام النميري بن ميلود بنسبة 2/7 .

2/ حسن النميري بن ميلود بنسبة 2/7 .

3/ عالل النميري بن ميلود بنسبة 2/7 .

4/ أمينة النميري بنت ميلود بنسبة 1/7 .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان الرمل ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " اللة فضيلة ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت سعد بني ونزار. 

مساحته : 02 هـ 00 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ؛

جنوبا : اوميمون بوجمة، ورثة الشيكر ادريس ؛

شرقا : سيدي احمد اجلباري ؛

غربا : رسم 11657/16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نظير قسمة عدلي مؤرخ في 23 من محرم 1430 ) 20 يناير 2009 (؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 28 يناير 2010؛

 2020 ديسمبر   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.
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مطلب رقم 38549 - 16 

تاريخ االيداع : 03 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : عائشة السباك بنت احلاج بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكرامة 164 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " الكرامة 164 ".

نوعه : ارض بها بناية من طابق أول و ملحقة.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الكرامة 1.

مساحته : 90 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : رسم 66403/16 ؛

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : السعودي علي ؛

غربا : الزنقة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

في االمضاء  مصحح  عرفي  شراء  لعقد  األصل  طبق  نسخة   -

28 مارس 1983 ؛

- اشهاد عرفي مؤرخ في 01 أكتوبر 2020 ؛

- شهادة التسليم مؤرخة في 21 يناير 1999 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 18/08/2020 عدد 11 ؛

04 يناير 2021 الساعة  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 

الثانية عشر و نصف زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

           عزالدين شاكر

محافظة العيون 

مطلب رقم 5219 - 17 

تاريخ اإليداع: 28 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مركب سياحي "؛

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم العيون، جماعة بوكراع؛

مساحته:05 هكتار 79 آر 34 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: امللك اخلاص للدولة ؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة

غربا: امللك اخلاص للدولة ؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

13 أكتوبر 2020؛

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 28 ديسمبر 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5220 - 17 

تاريخ اإليداع: 28 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ثكنة 1 "؛

نوعه: ثكنة عسكرية ؛

موقعه: اقليم السمارة؛

مساحته:14 هكتار 38 آر 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: امللك اخلاص للدولة ؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة

غربا: امللك اخلاص للدولة ؛

 احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

13 أكتوبر 2020؛

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 29 ديسمبر 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5221 - 17 

تاريخ اإليداع: 28 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ثكنة 2 "؛

نوعه: ثكنة عسكرية ؛

موقعه: اقليم السمارة؛

مساحته:01 هكتار 32 آر 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: امللك اخلاص للدولة ؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة

غربا: امللك اخلاص للدولة ؛

احلقوق العينية: ال شيء. 
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أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

13 أكتوبر 2020؛

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 29 ديسمبر 

الساعة الثانية عشرة زواال. 

مطلب رقم 5222 - 17 

تاريخ اإليداع: 28 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " انكاش "؛

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم السمارة، جماعة سيدي أحمد العروصي؛

مساحته:5000 هكتار تقريبا.

اجملاورون:

شماال: امللك اخلاص للدولة ؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة

غربا: امللك اخلاص للدولة والرسم العقاري عدد: 12889 - 17 ؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

13 أكتوبر 2020؛

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 30 ديسمبر 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5223 - 17 

تاريخ اإليداع: 28 أكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " انكاش 1 "؛

نوعه: ثكنة عسكرية ؛

موقعه: اقليم السمارة، جماعة سيدي احمد العروصي؛

مساحته:261 هكتار تقريبا.

اجملاورون:

شماال: امللك اخلاص للدولة ؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة

غربا: امللك اخلاص للدولة ؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

13 أكتوبر 2020؛

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 31 ديسمبر 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5224 - 17 

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالبوا التحفيظ:

-عبد اهلل صيلي ابن مسعود بنسبة 40/14،

-مرمي اجملاهد بنت النب بنسبة 40/05،

-محمد ملني صيلي ابن مسعود بنسبة 40/14،

-فالة صيلي بنت مسعود بنسبة 40/07.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " صيلي "؛

نوعه: بناية من سفلي وطابق أول ؛

موقعه: اقليم العيون، شارع سيدي بويا؛

مساحته:00 آر 95 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: أهل مسعود ؛ 

جنوبا: ملك حلبيب ؛ 

شرقا: عالي ابن علي الغازي؛ 

غربا: الرسم العقاري عدد: 1978 - 17 ؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملكية عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 23 ديسمبر 2019؛

على   2021 يناير   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5225 - 17 

تاريخ اإليداع: 03 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ: اخملتار بلقاسم ابن الناجم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اخملتار بلقاسم "؛

نوعه: بناية من سفلي ؛

موقعه: اقليم العيون، ملتقى زنقة الراشدية وزنقة أحفير؛

مساحته:00 آر 90 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: زنقة الراشدية ؛ 

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 18352 - 17 ؛ 

شرقا: زنقة أحفير؛ 
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غربا: الرسم العقاري عدد : 354 - 17 .

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 20 أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 16 أكتوبر 2020؛

على   2021 يناير   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5226 - 17 

تاريخ اإليداع: 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أم الضبع 2 "؛

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم العيون، جماعة الداورة؛

مساحته:4000هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 4857/17 ؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة

غربا: الطريق الوطنية الرابطة بني العيون وطرفاية ومطلب التحفيظ 

عدد 5069/17 ؛

 احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

27 أكتوبر 2020؛

على   2021 يناير   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5227 - 17 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أسويرو 01 "؛

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم العيون، جماعة الطاح؛

مساحته:800 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الطريق الوطنية الرابطة بن طرفاية وأخفنير ؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة

غربا: امللك اخلاص للدولة والرسم العقاري عدد 19577/17؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

27 أكتوبر 2020؛

على   2021 يناير   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 5228 - 17 

تاريخ اإليداع: 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أسويرو 02 "؛

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم العيون، جماعة الطاح؛

مساحته:1200 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الطريق الوطنية الرابطة بن طرفاية وأخفنير والرسم العقاري 

عدد 19577/17؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة والرسم العقاري عدد 19577/17؛

غربا: مطلب التحفيظ عدد 4971/17 ؛

 احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

27 أكتوبر 2020؛

على   2021 يناير   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 5229 - 17 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

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

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم العيون، جماعة اجريفية؛

مساحته:500 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: امللك اخلاص للدولة ؛ 

جنوبا: الرس العقاري عدد 27362/17 ؛ 

شرقا: الطريق الوطنية الرابطة بني بوجدور والداخلة؛

غربا: احمليط األطلسي ؛
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 احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

27 أكتوبر 2020؛

على   2021 يناير   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية والنصف صباحا. 

مطلب رقم 5230 - 17 

تاريخ اإليداع: 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

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

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم العيون، جماعة اجريفية؛

مساحته:5000 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: امللك اخلاص للدولة ؛ 

عدد  العقاري  والرسم   5142/17 عدد  التحفيظ  مطلب  جنوبا: 

18159/17؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا: الطريق الوطنية الرابطة بني بوجدور والداخلة ؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

27 أكتوبر 2020؛

على   2020 يناير   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5231 - 17 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

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

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم العيون، جماعة اجريفية؛

مساحته:4000 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: امللك اخلاص للدولة ؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا: الطريق الوطنية الرابطة بني بوجدور والداخلة ؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

27 أكتوبر 2020؛

على   2021 يناير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 5232 - 17 

تاريخ اإليداع: 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

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

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم بوجدور ، جماعة اجريفية؛

مساحته:4000 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 5013/17 ؛ 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا: الطريق الوطنية الرابطة بني بوجدور والداخلة ؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

27 أكتوبر 2020؛

على   2021 يناير   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 5233 - 17 

تاريخ اإليداع: 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " لكرع 01 "؛

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم بوجدور، جماعة اجريفية؛

مساحته:14 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال: امللك اخلاص للدولة ؛ 

جنوبا: الطريق الوطنية الرابطة بني بوجدور والداخلة ؛ 

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 5098/17 ؛ 

غربا: امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 
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أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

27 أكتوبر 2020؛

على   2021 يناير   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

    احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

         محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 18-53294

تاريخ اإليداع: 19 أكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ :

الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  العام  املدير  السيد:   )1

للشرب )قطاع املاء( بنسبة 3462/4224.

2( امحمد مفتوحي بن عبد القادر بنسبة 762/4224. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » قناة بني يخلف ق 71«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف دوار الفقراء.

مساحته: 19آر 92س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: عبد القادر بن محمد بوطيب ؛

شرقـا:الطريق ؛ 

جنوبـا:اخريبش بن صالح ؛

غربـا:احلاج امحمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-محضر اتفاق بالتراضي مؤرخ في 22 سبتمبر 2020.

 1390 رمضان   10 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  األصل  طبق  -صورة 

موافق 10 نوفمبر 1970.

 2020 ديسمبر   18 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: 9h صباحا.

مطلب رقم 53296 - 18

تاريخ اإليداع: 19 أكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ :

الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  العام  املدير  السيد:   )1

للشرب )قطاع املاء( بنسبة 3462/4224.

2( امحمد مفتوحي بن عبد القادر بنسبة 762/4224. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » قناة بني يخلف ق 70«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف دوار الفقراء.

مساحته: 80س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: عبد القادر بن محمد بوطيب ؛

شرقـا:الطريق ؛ 

جنوبـا:اخريبش بن صالح ؛

غربـا:احلاج امحمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-محضر اتفاق بالتراضي مؤرخ في 22 سبتمبر 2020.

 1390 رمضان   10 في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  األصل  طبق  -صورة 

موافق 10 نوفمبر 1970.

 2020 ديسمبر   18 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 11 صباحا.

مطلب رقم 53297 - 18

تاريخ اإليداع: 19 أكتوبر 2020.

طالبو التحفيظ :

- رقية احملاجر بنت محمد بنسبة9 /72

- حميد دغناني بن حجاج بنسبة 14 /72

- فاطمة دغناني بنت حجاج بنسبة 7 /72

- املصطفى دغناني بن حجاج بنسبة 14 /72

- خديجة دغناني بنت حجاج بنسبة 7 /72

- احمد دغناني بن حجاج بنسبة 14 /72

- فاطنة دغناني بنت حجاج بنسبة 14 /72

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » فكيرينة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » فكيرينة«.

نوعــه: أرض فالحية بها بئر و أشجار مختلفة.

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار أوالد غالم.

مساحته:65ار 08س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري عدد 7895/18؛

شرقـا: الرسم العقاري 7895/18 ؛ 

جنوبـا: دغناني احمد ؛

غربـا: ممر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 ذو احلجة 1437 ) 19 سبتمبر 2016(.
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رسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 18 محرم 1439 ) 09 أكتوبر 2017(.

 2020 ديسمبر   17 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53298 - 18

تاريخ اإليداع: 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :عز الدين املاحي بن ادريس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » ضاية الكلب «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ضاية الكلب«.

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد اسعد.

مساحته: 01هـ 80ار 39س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: لطفي العالية.

شرقـا: ورثة احلاج محمد املاحي. 

جنوبـا: الرسم العقاري 96218/س؛

غربـا: املاحي سعاد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  1435 الثانية  جمادى   30 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

30 ابريل 2014.

 2020 ديسمبر   18 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53299 - 18

تاريخ اإليداع: 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :بوشعيب مستور بن بوعزة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » مكرط «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » مكرط«.

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار العمامرة.

مساحته: 82ار 28س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة رشيدي املعطي.

شرقـا: ورثة مستور محمد. 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: مطلب التحفيظ عدد 475/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 محرم 1442 ) 17 سبتمبر 2020.(

 2020 ديسمبر   18 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53300 - 18

تاريخ اإليداع: 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :بوشعيب مستور بن بوعزة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » حلرش «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حلرش«.

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار العمامرة.

مساحته:05هـ 02ار 51س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة رشيدي محمد.

شرقـا: الطريق. 

جنوبـا: مستور محمد؛

غربـا: ورثة احلاج حلسن، و ورثة محمد بن احلفيان.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 محرم 1442 ) 17 سبتمبر 2020(.

 2020 ديسمبر   18 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 10 صباحا.

مطلب رقم 53301 - 18

تاريخ اإليداع: 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :بوشعيب مستور بن بوعزة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » حلرش «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حلرش«.

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار العمامرة.

مساحته:01هـ 28ار 20س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق.

شرقـا: الطريق،ورثة احلاج املعطي بن علي. 

جنوبـا: ورثة احلاج املعطي بن علي. مطلب التحفيظ عدد 38642/18؛

غربـا: الطريق، الرسم العقاري عدد 21143/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 محرم 1442 ) 17 سبتمبر 2020(.

 2020 ديسمبر   18 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 11 صباحا.

مطلب رقم 53302 - 18

تاريخ اإليداع: 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :اسامة ايت الزاوي بن عالل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بياض «.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بياض«.

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار املشاهرة.

مساحته:01هـ 40ار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال:النفلة الكبير بن محمد.

شرقـا: الغلمي عبد الغني. 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: ضريف يونس.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ربيع األول 1438 ) 15 ديسمبر 2016(.

موافق  1419 األول  ربيع   19 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

 14 يوليو 1998.

 2020 ديسمبر   21 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 9 صباحا.

مطلب رقم 53303 - 18

تاريخ اإليداع: 20 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :محمد مستور بن بوعزة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » حلرش «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حلرش«.

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار العمامرة.

مساحته:80ار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مستور بوشعيب.

شرقـا: الطريق. 

جنوبـا: الرسم العقاري عدد 58122/18؛

غربـا: الرسم العقاري عدد 26190/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 محرم 1442 ) 17 سبتمبر 2020(.

 2020 ديسمبر   18 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 12 صباحا.

مطلب رقم 53204 - 18

تاريخ اإليداع: 21 اكتوبر 2020.

طالبو التحفيظ :

1(مباركة عبابة بنت محمد بنسبة 25 /200

2(املعطي طيابي بن العربي بنسبة 14/ 200

3( فاحتة طيابي بنت العربي بنسبة 07 /200

4( املصطفى طيابي بن العربي بنسبة 14 /200

5( يامنة طيابي بنت العربي بنسبة 07/ 200

6( عبد اجمليد طيابي بن العربي بنسبة 14 /200

7( الصديق طيابي بن العربي بنسبة 14/ 200

8( عبد اللطيف طيابي بن العربي بنسبة 14 /200

9( سميرة طيابي بنت العربي بنسبة 07 /200

10( عبد املالك طيابي بن العربي بنسبة 14 /200

11( مالكة طيابي بنت العربي بنسبة 07 /200

12( نعيمة طيابي بنت العربي بنسبة 07 /200

13( لكبيرة طيابي بنت العربي بنسبة 07 /200

14( محمد طيابي بن العربي بنسبة 14/ 200

15( عائشة طيابي بنت العربي بنسبة 07 /200

16( عثمان طيابي بن العربي بنسبة 14 /200

17( رشيد طيابي بن العربي بنسبة 14 /200

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » اللورانية«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم ،جماعة بن سمير دوار أوالد احديدان

مساحته: 28ار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسمني العقاريني 540/ت و 3078/18؛

شرقـا: طالبوا التحفيظ؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري عدد 26511/18؛

غربـا:سمير املعطي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 25 شعبان 1386 ) 03 ديسمبر 1966(.

محرم  فاحت  في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  لنسخة  االصل  طبق  -صورة 

1438 موافق 03 اكتوبر 2016.

 2020 ديسمبر   21 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 9 صباحا.

مطلب رقم 53305 - 18

تاريخ اإليداع: 21 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : بوعزة عباسي بن الطاهر. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الكعدة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الكعدة«.

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة وادي زم جماعة ايت عمار دوار ايت احمد.

مساحته:80ار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال:الطريق.

شرقـا: عباسي زينب،عباسي شرقية،عباسي عائشة،عباسي مرمي. 
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جنوبـا: حلجر بوشتى،الرسم العقاري عدد 88267/س؛

غربـا: عباسي علي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ذي احلجة 1441 ) 18 اغسطس 2020(.

 2020 ديسمبر   21 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: 11h30 صباحا.

مطلب رقم 53306 - 18

تاريخ اإليداع: 21 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :احمد احلمزاوي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء «.

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

نوعــه: أرض عارية .

موقعـه: مدينة وادي زم حي الشهداء.

مساحته:01ار تقريبا.

حـدوده:

شمـاال:فاطنة احلبيب.

شرقـا: ورثة الهيكل. 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 جمادى األولى 1432 ) 27 ابريل 2011(.

 2020 ديسمبر   21 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: 12h30 زواال.

مطلب رقم 53307 - 18

تاريخ اإليداع: 21 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : ربيع خاضر بن بوشعيب. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بياض «.

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

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار أوالد السالوي.

مساحته:02هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال:الرسم العقاري عدد 2047/18.

شرقـا: الرسم العقاري عدد 2047/18. 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: الرسم العقاري عدد 18176/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  1378 الثاني  ربيع   28 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

11 نوفمبر 1958.

موافق  1374 الثاني  ربيع   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

14 ديسمبر 1954.

موافق  1376 القعدة  ذي   06 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

05 يونيو 1957.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 جمادى االولى 1373 موافق 

119 يناير 1954.

موافق  1378 الثاني  ربيع   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

10 نوفمبر 1958.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ذي القعدة 1439 ) 06 اغسطس 2018(.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04ذي احلجة 1439 ) 16 اغسطس 2018.(

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 محرم 1442 ) 23 اغسطس 2020(.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 محرم 1442 ) 27 اغسطس 2020(.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 شعبان 1397 ) 27 يوليو 1977(.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 جمادى الثانية 1437 موافق 

22 مارس 2016.

- تنازل عرفي بتاريخ 14 مايو 2009. 

 2020 ديسمبر   21 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: 10h30صباحا.

مطلب رقم 53308 - 18

تاريخ اإليداع:22 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :زروال قاسمي بن املولودي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الظهر الطويل «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الظهر الطويل«.

نوعــه: أرض فالحية بها سكن قروي و بئر و أشجار الزيتون.

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

مساحته: 01هـ 45ار 27س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: املليح دحو،املليح جمعة؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: امللك اجلماعي؛

غربـا:ورثة منصور محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 ذي القعدة 1433 ) 15 اكتوبر 2012(.
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- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 27 شوال 1434 موافق 

04 سبتمبر 2013.

 2020 ديسمبر   21 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53309-18

تاريخ اإليداع: 26 أكتوير 2020.

طالب التحفيظ :الصالح الضاوي بن حمو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » ملقافد«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملقافد صالح«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد،جماعة بني زرنتل املركز.

مساحته: 2 هـ 48 آر 50 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق ؛

شرقـا: الضاوي موحى ؛ 

جنوبـا: عبد النباوي حمادي وورثة عبد النباوي حسن و الطريق ؛

غربـا: ورثة الضاوي محمد بن حمادي وورثة الضاوي صالح؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق   1441 الثانية  جمادى   11 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -

06 فبراير 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 محرم 1422 موافق 02 ابريل 2001.

موافق  1422 الثانية  جمادى   06 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

27 يوليو 2001.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 محرم 1424 موافق 7 مارس 2003.

 2020 ديسمبر   22 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 53310-18

تاريخ اإليداع: 26 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :موحى الضاوي بن حمو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » ملقافد«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملقافد موحى«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد،جماعة بني زرنتل املركز.

مساحته: 2 هـ 48 آر 50 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛ 

شرقـا: عبد النباوي فاطنة بنت صالح و ممر و فاطنة بنت املعطي ؛ 

جنوبـا: عبد النباوي صالح ؛

غربـا: الضاوي صالح و وورثة عبد النباوي حسن.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق   1441 الثانية  جمادى   11 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -

06 فبراير 2020.

- صورة طبق األصل رسم شراء عدلي مؤرخ في 7 محرم 1422 موافق 

02 ابريل 2001

الثانية  06 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  رسم شراء  االصل  - صورة طبق 

1422 موافق 27 يوليو 2001.

- صورة رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 محرم 1424 ) 7 مارس 2003(.

.2020 22 ديسمبر  يوم  املؤقت:  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53311 - 18

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :سعيد طواف بن اجلياللي. 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك طواف.

نوعــه: أرض عارية.

موقعـه: مدينة خريبكة، دوار أوالد الشيخ علي.

مساحته: 59 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: الرسم العقاري عدد: 36960/18؛ 

جنوبـا: مقصد عائشة و سعيد نكيدة؛

غربـا: الزنقة و الرسم العقاري عدد: 11600/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ربيع األول 1441 ) 04 نوفمبر 2019(.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ربيع الثاني 1409 ) 05 ديسمبر 1988(

 .2020 يوم 23 ديسمبر  املؤقت:  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 53312 - 18 

تاريخ اإليداع: 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ :العربي سقراط بن العربي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الغراف«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الغراف«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم جماعة املعادنة دوار ايت عمر بن يوسف أوالد 

حمادي.

مساحته: 01 هـ 51 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛



5489 عدد 1142 - 02 ربيع األخر 1442 )18 نوفمبر 2020(

شرقـا: العربي سقراط و الرسم العقاري عدد:32270/18؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري عدد: 26930/18؛

غربـا:ورثة محمد احلفياني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 شوال 1434 ) 12 أغسطس 2013.(

 2020 ديسمبر   23 يوم  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 53313 - 18 

تاريخ اإليداع: 2 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد العريسي ابن احمد. 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »حمرية«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار املشاهرة أوالد عمر.

مساحته: 01 هـ 15 ار 58 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة املعطي بلبصير؛

شرقـا: بطاش زهرة بنت حمو؛ 

جنوبـا: السمعلي؛

غربـا: بلبصير الرافة بن املعطي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 صفر 1441 موافق 03 أكتوبر 2019؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 جمادى الثانية 1441 ) 11 فبراير 2020(؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 رجب 1436 موافق 08 مايو 2015؛ 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 ربيع الثاني 1436 ) 05 فبراير 2015(؛ 

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 شعبان 1433 ) 05 يوليو 2012؛( 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 رمضان 1435 موافق 07 يوليو 2014؛ 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1438 موافق 24 مايو 2017؛ 

- نسخة مخارجة عدلي مؤرخ في 10 شوال 1426 ) 13 نوفمبر 2005(. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 يناير 2021 على 

الساعة 9 صباحا. 

مطلب رقم 53314 - 18 

تاريخ اإليداع: 05 نوفمبر 2020.

طالبوا التحفيظ :

1 -الشرقاوي هشام بن املصطفى بنسبة 14/48

2 - رخاوي لطيفة بنت عبد القادر بنسبة 06/48

3 - الشرقاوي اميان بنت املصطفى بنسبة 07/48

4 -الشرقاوي منى بنت املصطفى بنسبة 07/48

5 - الشرقاوي محمد بن املصطفى بنسبة14/48

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيئ«.

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

نوعــه: أرض عارية.

موقعـه: مدينة ابي اجلعد احلي اإلداري.

مساحته: 12 ار 50 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مطلب التحفيظ عدد 22521/18؛

شرقـا: مطلبي التحفيظ عدد 22517 - 18 و22518 - 18 ؛ 

جنوبـا: الشرقاوي محمد؛

غربـا:الشارع.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم إصالح مخارجة عدلي مؤرخ في 12 جمادى األولى 1409 

موافق 22 ديسمبر 1988.

20 جمادى  اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في  - صورة طبق األصل رسم 

األولى 1437 موافق 29 فبراير 2016.

رسم تعريف بشكل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 25 جمادى األولى 

1440 موافق 01 فبراير 2019.

 1399 الثانية  جماديى   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -

موافق 16 مايو 1979.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 يناير 2021 على 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 53315 - 18 

تاريخ اإليداع: 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ :عادل برحيوي ابن محمد. 

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

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

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوار السكان.

مساحته: 01 هـ 32 أر 69 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: ورقة احلاج احملرفي؛

غربـا:ورثة احلاج احملرفي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  1438 األولى  جمادى   03 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

01 فبراير 2017.
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ذي القعدة 1439 ) 18 يوليو 2018.( 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 يناير 2021 على 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 53316 - 18 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : بوشتى املشبوح بن محمد. 

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

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

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف، دوار أوالد الطنجي.

مساحته: 06 هـ 74 ار 60س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مشبوح بوشتى؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا:مشبوح الطاهر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  1439 األول  ربيع   05 في  مؤرخ  مخارجة  رسم  نسخة   -

24 نوفمبر 2017.

القعدة 1428 موافق ذي  - صورة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 17 

28 نوفمبر 2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 يناير 2021 على 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 53317 - 18 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ :محمد جالل بن املعطي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الفرفارة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »الفرفارة«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة ابي اجلعد، جماعة أوالد اكواوش، دوار ايت الراضي.

مساحته: 02 هـ 39 ار 17س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: محمد بن زروال؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: سي عبد السالم و احلسن بن العيساوي؛

غربـا: محمد بن زروال.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 صفر 1409 موافق 25 سبتمبر 1988.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 05 يناير 2021 على 

الساعة 9 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك إسماعيل« 

مطلب التحفيظ رقم 52721 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1072 املؤرخة في 17 يوليو2019. 

مسطرة  فإن  يوليو2020،   02 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ رقم  املدعــــــو »ملك إسماعيل « مطلب  امللك  حتفيظ 

52721 - 18 الكائن بدائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، دوار أوالد العاتي، 

تتابع في إسم طالب التحفيظ األصليـة مبساحــة قدرها 01 هـ 48 

آ 83 س الناجتة عن التصميم العقاري . 

و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك هاجر« 

مطلب التحفيظ رقم 52722 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1072 املؤرخة في 17 يوليو2019. 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 02 يوليو2020، فإن مسطرة حتفيظ 

 18  -  52722 رقم  التحفيظ  « مطلب  هاجر  »ملك  املدعــــــو  امللك 

في  تتابع  العاتي،  أوالد  دوار  مزوي،  بئر  جماعة  خريبكة،  بدائرة  الكائن 

41 س  آ   39 هـ   02 قدرها  األصليـة مبساحــة  التحفيظ  إسم طالب 

الناجتة عن التصميم العقاري . 

و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

    احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

      بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 71423 - 19 

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

السيد أحمد أمسطاس بن محمد بنسبة ½.

السيد محمد أمسطاس بن محمد بنسبة ½.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أشمنت 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أشمنت 

مشتمالته: أرض عارية

احملل  تزكان،  جماعة  أسراس،  قاع  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

املدعو: أشمنت. 
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مساحته : 07 آ 20 س تقريبا. 

حدوده:

شماال: الطريق 

شرقا: الطريق، الطالب محمد عبد السالم عزوز.

جنوبا: اليزيد القماص، اخلندق. 

غربا: محمد املران 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة شمسية من نسخة رسم شراء عدلي مؤرخة في 22 يناير 2000.

رسم حيازة عدلي مؤرخ في16 ماي 1993.

شهادة إدارية مؤرخة في 15/10/2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 ديسمبر 2020 على الساعة 

09 و 30 دقيقة 

مطلب رقم 71424 - 19 

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد أحمد باذر بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا: باذر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : باذر

مشتمالته: أرض عارية

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال، جماعة أزال، احملل املدعو: املعاصم، 

كدية العمارة. 

مساحته : 04 آ 00 س تقريبا. 

حدوده:

 شماال: الطريق 

شرقا: الطريق، الطالب محمد عبد السالم عزوز.

جنوبا: محمد ويدر. 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي مؤرخة في 22 يونيو 2018

رسم شراء عدلي مؤرخة في 02 يناير 2019

رسم نسخة ملكية عدلي مؤرخة في 16 شتنبر 2019

رسم ملحق لبيان مساحة عدلي مؤرخ في 14 أكتوبر 2020

شهادة إدارية مؤرخة في 12 شتنبر 2019

التزام وتصريح مصحح اإلمضاء في 16 شتنبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 ديسمبر 2020 على الساعة 

12 و 30 دقيقة. 

مطلب رقم 71425 - 19 

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف بن محمد فارس

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عبد اللطيف

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عبد اللطيف

مشتمالته: أرض عارية

، قيادة املالليني، جماعة املالليني، احملل املدعو:  : إقليم تطوان  موقعه 

الصفاح. 

مساحته : 01 ه 51 آ 36 س تقريبا. 

حدوده:

شماال: الطريق 

شرقا: سعيد فارس

جنوبا: اخلندق 

غربا: عبد اخلالق فارس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم اعتراف بحظ عدلي مؤرخة في 07 أكتوبر 2019

شهادة إدارية مؤرخة في 20 يناير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 ديسمبر 2020 على الساعة 

13 و 30 دقيقة

الشريف  الظهير  من   6 للفصل  املطلب طبقا  هذا  إيداع  مت  لإلشارة 

املؤرخ في 18 فبراير 1924 املتعلق بسن نظام خاص بتحديد األراضي 

اجلماعية

مطلب رقم 71426 - 19 

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم بن احمد زيان

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زيان

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زيان

مشتمالته: أرض عارية

احملل  تزكان،  جماعة  أسراس،  قاع  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

املدعو: الفدانة. 

مساحته : 02 آ 00 س تقريبا

حدوده: 

شماال: عبد القادر عمران

شرقا: ورثة الكرفطي

جنوبا: مصطفى عمران 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 مارس1999

نسخة من رسم تصرف املضمن أصلها بتاريخ 09/10 - 19 97
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توكيل عرفي مصحح اإلمضاء في 16 مارس 2020

شهادة إدارية مؤرخة في 30 يونيو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 ديسمبر 2020 على الساعة 

10 و 30 دقيقة. 

مطلب رقم 71453 - 19 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص (

بالشماعلة  الصيادين  قرية   "  : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

القطعة رقم 3

الصيادين  قرية   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

بالشماعلة القطعة رقم 3

مشتمالته: أرض عارية

احملل  بوزرة،  بني  جماعة  احمد،  بو  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

املدعو: قرية الصيادين بالشماعلة القطعة رقم 3. 

مساحته : 07 آ 83 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ملك الغير

شرقا: امللك البحري

جنوبا: الدولة ) امللك اخلاص (

غربا: ملك الغير

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 أبريل 2019

ملحق عقد شراء معدل بقرار عدلي مؤرخ في 04 أبريل 2019

ملخص لكناش محتويات أمالك الدولة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06 يناير 2021 على الساعة 10 

و 30 دقيقة. 

مطلب رقم 71454 - 19 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

1 - مصطفى بن عبد السالم املنصور،

2 - سعيدة بنت عبد اهلل مرزوق مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ماجدة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ماجدة

مشتمالته: أرض عارية

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

احملل املدعو: سوسان

مساحته : 01 آ 60 س تقريبا

حدوده : 

شماال: الطريق

شرقا: يامنة حكود

جنوبا: نور الدين أغربي

غربا: فاطمة الزهرة الرحموني

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخة في 21 مارس 2012

رسم شراء عدلي مؤرخة في 20 ماي 2013

رسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 02 أكتوبر 2013 

نسخة رسم تنازل بدون عوض مؤرخة في 18 مارس 2011

رسم عقد الرفع عدلي مؤرخ في 10 أكتوبر 2007

شهادة إدارية مؤرخة في 05 غشت 2014

توكيل عرفي مصادق على مطابقتها لألصل  صورة شمسية لعقد 

في 02 نزنبر 2020

التزام وتصريح عرفي مصحح اإلمضاء في 08 شتنبر 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06 يناير 2021 على الساعة 09 

و 00 دقيقة

مطلب رقم 71475 - 19 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد ربيع ابن عمر بكوري

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار الشاون

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الشاون

مشتمالته: أرض بها سبعة بنايات

موقعه : بشفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون، خارج باب العنصر 

وراء املقابر، احملل املدعو: امصيص

مساحته : 07 آ 77 س تقريبا

حدوده : 

شماال: الطريق

شرقا: فرنسيسكو

جنوبا: الطريق

غربا: األحباس

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 21 يوليو 2020

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 21 يوليو 2020

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 29 شتنبر 2020

عقد استمرار ملكية عدلي مؤرخ في 20 أكتوبر 2020

عقد حيازة وتصرف عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2020 

شهادة إدارية مؤرخة في 10 غشت 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06 يناير 2021 على الساعة 13 

و 30 دقيقة. 

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

           محمد الزخوني
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محافظة تازة

مطلب رقم 21370 - 21

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020 .

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

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حوض بزو ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : مدينة تازة ، ،احملل املدعو : حي الوفاق . 

مساحته : 05 هكتارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية ؛ 

شرقا : الدباغ بن عبد الرحمان ؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربا : الطريق العمومية. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال .

مطلب رقم 21371 - 21

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مطيرة بوقالل ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مطيرة بوقالل ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : مدينة ،احملل املدعو : مطيرة بوقالل. 

مساحته : 02 هكثار 42 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة ؛ 

شرقا : جتزئة الصديقي ؛

جنوبا : ورثة بنجياللي ، الطريق ؛

غربا : احباس واملوكني. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 ديسمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 21372 - 21

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020 .

طالب التحفيظ : عياد وهبي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرجع السدرة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجع السدرة ".

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكنى و مرأب وشقة بالطابق األول.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تازة ، قيادة وجماعة باب مرزوقة ، احملل املدعو 

: دوار ملصارة. 

مساحته : 01 آر06 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الربيزة خاليد ؛ 

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 39951 - 21 ؛

غربا : ورثة جندار . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 جمادى األولى 1437 موافق 

10 فبراير 2016.

- نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 04 شعبان 1435 موافق 

02 يونيو 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ديسمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 21373 - 21

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باب بومدحة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باب بومدحة".

نوعه : أرض فالحية.

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

الفوقي ، احملل املدعو : دوار العمارين. 

مساحته : 69 آر49 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة العربي بن عبد السالم ؛ احميدوش إدريس

شرقا : احلسني الناصر ؛

جنوبا : احلساني أحمد ؛

غربا : ورثة حلسن بن ناصر . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 21374 - 21

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرج الرمامل ".



عدد 1142 - 02 ربيع األخر 1442 )18 نوفمبر 2020(5494

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرج الرمامل".

نوعه : أرض فالحية.

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

الفوقي ، احملل املدعو : دوار العمارين. 

مساحته : 64 آر58 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : علي الضيلع ؛ 

شرقا : ورثة الفحوص حلسن ؛

جنوبا : فحوص محمد، الفحوص حلسن، ضيلع علي ؛

غربا : الفحوص أحمد . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على 

الساعة التانية عشرة زواال .

مطلب رقم 21375 - 21

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020 .

طالب التحفيظ : محمد حلمي بن حموني عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املالعب ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املالعب".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، قيادة وجماعة غياثة الغربية، ، 

احملل املدعو : مزارع املالعب. 

مساحته : 02 آر24 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد معاشو ؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ولد السحيمي ؛

غربا : مرزوقة عليلو . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 محرم 1437 موافق 11 نوفمبر 2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1425 موافق 14 اكتوبر 2004.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 رجب 1423 موافق 16 سبتمبر 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 ديسمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21376 - 21

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البيض ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البيض".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ،جماعة وقيادة بني فراسن، جماعة 

الربع الفوقي ، احملل املدعو : دوار بني فوغال. 

مساحته : 64 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الزكاني عامر؛

جنوبا : علي حمو محمد لزعر ؛

غربا : عبد السالم بلحاج علي، علي احليمر، 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21377 - 21

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شجرة العزفة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شجرة العزفة".

نوعه : أرض فالحية.

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

فراسن، احملل املدعو : دوار بني فوغال. 

مساحته : 14 آر10 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احمد موالي؛ 

شرقا : احلياصي عزوزي؛

جنوبا : التمداني ؛

غربا : الزكان بن محمد، 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 ديسمبر 2020 على 

الساعة التانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21378 - 21

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020 .

طالب التحفيظ : 

احلسن برغازي بن علي بنسبة 792/172

خديجة برغازي بنت علي بنسبة 792/86

عائشة برغازي بنت علي بنسبة 792/86

نعيمة برغازي بنت علي بنسبة792/86

محمد برغازي بن علي بنسبة792/172

أحمد برغازي بن علي بنسبة792/172

محمد شمالل ابن علي بنسبة792/18
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " برغازي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " برغازي ".

نوعه : أرض عارية بها منزل من سفلي .

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة ، احملل املدعو : حي القدس. 

مساحته : 02 آر52 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة ؛ 

شرقا : هيشمني ؛إدريس

جنوبا : إدريس احلياني ؛

غربا : احلاج العلمي العروصي، بوكرين علي . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 صفر 1437 موافق 14 ديسمبر 1980.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 18 رجب 1441 موافق 

13 مارس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 ديسمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21379 - 21

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020 .

طالب التحفيظ : محمد بن مبارك بن التهامي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أعبور ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أعبور".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل ، قيادة وجماعة بني فراسن ، احملل 

املدعو : دواراتفازة. 

مساحته : 10 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بلعتيق بوشتى بن عامر؛ 

شرقا : بلعتيق بوشتى بن عامر .

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة الطاهر أحمد املكي . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 رجب 1441 موافق 07 مارس 2020 .

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ذو احلجة 1432موافق 24 نوفمبر 2011 .

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 شوال 1427 موافق 

07 نوفمبر 2006 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 ديسمبر 2020 على 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21380 - 21

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عرصة اجلامع ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عرصة اجلامع".

نوعه : أرض فالحية.

احملل   ، امسيلة،  قيادة وجماعة   ، تايناست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : دوار تيزي. 

مساحته : 14 آر24 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة لشهب ؛ 

شرقا : لشهب ادريس؛

جنوبا : السيامي علي ؛

غربا : لزرق محمد . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 31 ديسمبر 2020 على 

الساعة التانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21381 - 21

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ابلوطة املكرف ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابلوطة املكرف".

نوعه : أرض فالحية.

احملل   ، امسيلة،  قيادة وجماعة   ، تايناست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : دوارالشايب. 

مساحته : 92 آر05 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوجمعة احلاج؛ الشايبي محمد، بوسفرة محمد. 

شرقا : الشايبي محمد؛ الطريق

جنوبا : احلمومل أحمد ، الواد

غربا : بوجمعة الشايب . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 31 ديسمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21382 - 21

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020 .

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

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ابلوطة املكرف أيضا ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابلوطة املكرف أيضا".

نوعه : أرض فالحية.

احملل   ، امسيلة،  قيادة وجماعة   ، تايناست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : دوار الشباب. 

مساحته : 44 آر96 سنتيار تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : الشايب بوجمعة ؛ 

شرقا : الواد؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 31 ديسمبر 2020 على 

الساعة التانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21383 - 21

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : حياة بوخرسة بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمرية1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمرية1".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تازة ، قيادة وجماعة كلدمان، ، احملل املدعو : 

دوارجعونة. 

مساحته : 39 آر67 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوخرسة صباح ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 51082 - 21؛

جنوبا : عامر بوخرسة ، لطيفة بوخرسة ؛

غربا : طريق عمومي . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 صفر 1436 موافق 04 ديسمبر 2014.

- رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 01 ذو احلجة 1436 موافق 15 سبتمبر 2015.

- رسم ملحق بعقد مقاسمة عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2016.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 17 جمادى الثانية 1436 

موافق 08 ابريل 2015.

-صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 شوال 1434 موافق 

06 سبتمبر 2013.

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21384 - 21

تاريخ اإليداع : 02 اكتوبر 2020 .

طالب التحفيظ : علي الدنى بن محمد بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدنى ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدنى".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تازة ، قيادة وجماعة بني لنت، احملل املدعو : 

كعدة املهماز. 

مساحته : 01 آر20 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الزنقة ؛ 

شرقا : القطعة رقم 68 في إسم بونسلخة أحمد؛

جنوبا : محمد الدغال ؛

غربا : الزنقة ، 

احلقوق العينية : الشيء،

أصل امللك : 

- مرسوم بتاريخ 24 اكتوبر 1994 باملوافقة على مقرر مجلس جماعة 

أرضية  قطعا  اجلماعة  هده  بتفويت  القاضي  تازة  بإقليم  لنت  بني 

باجلريدة  منشورة  األفراد  بعض  لفائدة  اخلاصة  اجلماعية  األمالك  من 

الرسمية عدد 4282 بتاريخ 23 نوفمبر 1994.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 28 ماي 2001

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 31 ديسمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " غبر العيساوي " 

مطلب رقم 20676 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1063 املؤرخة فـي : 15 ماي 2019 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 02 نوفمبر 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

بدال  آر 17 سنتيار(   09( قدرها  اآلن فصاعدا مبساحة  تتابع من  املذكور  امللك 

من املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ وهي )08 أر 07 سنتيار(، 

وذلك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا .

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة.     

 

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28135 - 22

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد املصطفى حافظ بن محمد بن حمادي 

االسم الذي يعرف به امللك : " بؤرة قباح "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بؤرة قدام الدوار " 

نوع امللك : أرض فالحية 

موقعه : اقليم قلعة السراغنة قيادة سيدي عيسى احملل املدعو مزراع 

أوالد سيدي َمحمد التومي 

مساحته : )74 آر 53 س( تقريبا .

حدوده

شماال : خبار احلاج عبدالقادر 

شرقا : الطاهري حسن 



5497 عدد 1142 - 02 ربيع األخر 1442 )18 نوفمبر 2020(

جنوبا : حافظ زوهرة – حافظ فاطنة 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

ضمن   2020 اكتوبر   06 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

بعدد 209 صحيفة 284 كناش رقم 62 بتاريخ 30اكتوبر 2020 توثيق 

قلعة السراغنة .

على   2021 يناير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة بالنيابة 

    فتح اهلل سراج 

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 125865 - 23

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : الكاب رضوان ابن مبارك بن ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان بن عزي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان بن عزي " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة البدوزة، قيادة أوالد زيد، دوار الكرعان

مساحته : 01 آر 58 سنتيارا تقريبا 

حدوده : 

شماال : الكاب نعيمة

شرقا : الكاب عبد الرحمان

جنوبا : ورثة سيدي احمد لفقيه منهم أحمد

غربا : ورثة رفقي امبارك منهم عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 23 نوفمبر 2017 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يناير 2018 

2020 على  ديسمبر  املؤقت 31  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125866 - 23

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : عارب جمال ابن العيادي بن ميلود

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان بن عزي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان بن عزي" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة البدوزة، قيادة أوالد زيد، دوار الكرعان 

مساحته : 01 آر 60 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الكاب رضوان

شرقا : ورثة رفقي امبارك منهم أحمد

جنوبا : الكاب الزرقطوني

غربا : ورثة سي احمد لفقيه منهم أحمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يناير 2018

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يونيو 2018 

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 11 سبتمبر 2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2019 

2020 على  ديسمبر  املؤقت 31  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا. 

مطلب رقم 125867 - 23

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( البصري عبد اللطيف ابن احمد بن عبد الرحمان بنسبة 1/3 

2( عثماني رشيد ابن اخملتار بن صالح بنسبــــة 1/3 

3( عثماني عز الدين ابن اخملتار بن صالح بنسبة 1/3 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الضوية حلميرة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الضوية حلميرة" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة مول البركي، دوار زاوية مول البركي

مساحته : 01 آر 60 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية رقم 2302

شرقا : الهاني ابراهيم

جنوبا : الزنقة

غربا : ورثة احمد البصري منهم سعيد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 

- - شهادة ادارية مؤرخة في 10 فبراير 2020 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ابريل 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 سبتمبر 1997 

- ملحق عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 1997 

2020 على  ديسمبر  املؤقت 31  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 
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مطلب رقم 125868 - 23

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : ملسيتف عالل ابن الطاهر بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلبزة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلبزة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة البدوزة، قيادة اوالد زيد ، دوار السياح

مساحته : 71 آر 28 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : املكاز – ونائب ورثة ولد دحان منهم ادريس بن مبارك 

شرقا : نائب ورثة ولد دحان منهم ادريس بن مبارك 

جنوبا : املكاز 

غربا : نائب ورثة ولد السيحي منهم التجاني بلحبيب

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 27 ديسمبر 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 يناير 2019 

على   2021 يناير   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125869 - 23

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : سعيد لينة بنت عصام بن عبد السالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السكنى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السكنى" 

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : اقليم آسفي،جماعة وقيادة حد أحرارة، دوار البرانكة

مساحته : 03 آر 80 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : نائب ورثة قدور منهم عالق قدور

شرقا : نائب ورثة قدور منهم عالق قدور

جنوبا : حمو- واخملرج

غربا : شخماني عبد الرحيم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2011 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ابريل 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 فبراير 2020

على  يناير2021   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 125870 - 23

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : مهنوك الهيبة ابن احمد بن املعاشي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد السكنى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد السكنى" 

نوعـه : أرض عارية بها سكنى تتكون من سفلي وطابق أول بهوائها 

مساحتها 01 آر 50 س 

موقعـه : اقليم آسفي، بلدية اجزولة، دوار حلنيشات

مساحته : 05 آر 50 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : امريبح اجلياللي

جنوبا : ورثة ادريس بن اعمارة مهم عبد الرحيم

غربا : امريبح اجلياللي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 اغسطس 1991 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 اغسطس 1991 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 يوليو 2020 

- نسخة من صلح مؤرخة في 23 ذو القعدة 1393

على   2021 يناير   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125871 - 23

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر2020 

طالبة التحفيظ : ملللحة مونة بنت عبد القادر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلرش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرش" 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها ممر 

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة حد أحرارة، دوار البرانكة

مساحته : 98 آر 18 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطاهر عمر- والطاهر حجوب- ونائب ورثة صالح شخمان

شرقا : الطاهري ادريس 

جنوبا : نائب ورثة عالل شخمان منهم عيسى شخمان

غربا : نائب ورثة بلمهدي منهم محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2011 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ابريل 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 فبراير 2020

على   2021 يناير   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.
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مطلب رقم 125872 - 23

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020 

طالبة التحفيظ : العوني الزوهرة بنت حمو بن اجملدوب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك العوني" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك العوني" 

نوعـه : دار للسكنى تتكون من سفلي وطابق أول وطابق ثاني بهوائها

موقعـه : اقليم اليوسفية، الشماعية، درب الشاف مبارك

مساحته : 78 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة عرضها 50، 8 متر

شرقا : الرسم العقاري عدد 54278 - 23

جنوبا : الصفاوي مبارك

غربا : بن عبد الكبير عزوز

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 مارس 2004 

- شهادة ادارية مؤرخة في 20 مارس 2020

على   2021 يناير   07 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125873 - 23

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : اشويبة ميلود ابن محمد بن حلسن 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السكنى" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السكنى" 

نوعـه : أرض عارية بها بنايات سفلية مساحتها 04 آر 20 س

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار اوالد داوود

مساحته : 16 آرا 39 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق عرضها 30 مترا

شرقا : الرسم العقاري عدد 2812/م

جنوبا : غفور بوشعيب – وكبال العربي

غربا : مكاز الدوار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 ابريل 2001 

- رسم وكالة عرفي مؤرخ في 15 يونيو 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 16 يونيو 2020

على   2021 يناير   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 125874 - 23

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : القاهري عبد القادر ابن مبارك بن حلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "التيرس" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التيرس" 

نوعـه : ارض فالحية يخترقها خط كهربائي

موقعـه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة اجدور، مركز اجدور

مساحته : 01 هك 43 آر 67 س تقريبا 

حدوده : 

نائب ورثة  نائب ورثة امبارك بن اسعيد منهم سي محمد-   : شماال 

سي حمو بن اسعيد منهم سي عالل 

شرقا : الرسم العقاري عدد 60575 - 23

جنوبا : الطريق رقم 204

غربا : بن شايطة سالم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 يوليو 2017 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 24 يوليو 2017

على   2021 يناير   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125875 - 23

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : نفضال ادريس ابن حفيظ بن ابراهيم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد الكاعة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الكاعة" 

نوعـه : ارض عارية بها بنايات سفلية بهوائها مساحتها 01 آر 50 س 

موقعـه : اقليم اسفي، دوار اوالد رحو البحيرات العامر

مساحته : 25 آر 27 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق عرضها 06 امتار

شرقا : الطريق عرضها 06 امتار

جنوبا : بن ميلود احلسني

غربا : بنت اسعيد عائشة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 29 ماي 1986 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يوليو 2011

على   2021 يناير   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 125876 - 23

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : ابو عامر فاحت ابن كبور بن عمر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك أبو عامر" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ابو عامر" 

نوعـه : ارض عارية بها بنايات سفلية بهوائها مساحتها 01 آر 95 س 
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موقعـه : اقليم اسفي، سبت اجزولة، دوار البجيكالت الدوادات

مساحته : 17 آر 19 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2231 - 23 – والرسم العقاري عدد 21885 - 23

شرقا : الطريق عرضها 30 مترا

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 10315 - 23 – والرسم العقاري رقم 14996 - 23 

غربا : بن حلبيب سعيد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 مارس 1953 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2013 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 يناير 2014 

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 مارس 2020 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2020 

- وكالة عرفية مؤرخة في 13 نوفمبر 2013 

على   2021 يناير   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125877 - 23

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : محسني أحمد ابن عباس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد رمل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد رمل" 

نوعـه : ارض فالحية بها بنايات مساحتها 07 آر 51 س وبه اسطبل 

وبئر وصهريج 

موقعـه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة الكنتور، دوار زاوية حرمة اهلل

مساحته : 01 هك 07 آر 11 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : كباب ادريس

شرقا : الطريق عرضها 08 أمتار

جنوبا : الرماني العربي

غربا : بن احلسني العربي – وشريف بوشعيب

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 12 مارس 2020 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2020

على   2021 يناير   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة 

عبد اجلليل ابامني    

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131300 - 24

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد املومن رشيد بن محمود. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عبد املومن".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "افزار"

مساحته : 01 آر 29 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : ورثة فاظمة ؛

شماال : ورثة لهيت شعيب

جنوبا : الطريق،

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 134 صحيفة 432 

عدد 349 بتاريخ 27 يوليو 2018.

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 144 صحيفة 012 

عدد 010 بتاريخ 03 ماي 2019.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 31 اكتوبر 2019.

نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 31 اكتوبر 2019.

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 10 ديسمبر 2019.

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 10 ديسمبر 2019.

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 10 ديسمبر 2019.

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 10 ديسمبر 2019.

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 10 ديسمبر 2019.

صورة من رسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 09 يناير 2013.

صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 22 ديسمبر 2016.

صورة لوكالة عرفية أصلها ثابث التاريخ في 07 ديسمبر 2016.

صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 09 ديسمبر 2016.

صورة لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 25/01/2017.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 31 اكتوبر 2019.

 2020 : يوم 28 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131301 - 24

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : رشدي البقالي بن احمد.. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايالف".

نوعـه : أرض عارية.

 : املدعو  احملل  وعلي،  يوسف  آيت  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

حومة اندلوسا دوار ازغار.
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مساحته : 04 آر 50 س تقريبا 

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق

جنوبا : الطريق،

غربا : سليمان املرابط ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 152 صحيفة 043 

عدد 036 بتاريخ بتاريخ 25 سبتمبر 2020.

 149 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  باجملان  تسليم  رسم 

صحيفة 355 عدد 290 بتاريخ 17 سبتمبر 2020.

نسخة من رسم الرفع عن الشكل مؤرخة في 07 اكتوبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 09 اكتوبر 2020.

 2020 : يوم 28 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10228 - 25

تاريخ االيداع : 23 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد احمد بنطالبة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حيط اخلروب ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " 

حيط اخلروب ".

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 04 هـ 83 آ تقريبا . 

شماال : بنطالبة املعطي ؛

شرقا : الطريق ، ورثة احلاجة الطاهرة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 5117 - 25، ورث

عبد السالم بن املعطي؛

 : رقم  التحفيظ  مطلب   ،25  -  589  : رقم  التحفيظ  مطلب  الواد،   : غربا 

33195/س؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 155 عدد 151 في 18 يوليو 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 23 ماي 2018؛

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10229 - 25

تاريخ االيداع : 23 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد احمد بنطالبة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرمت ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرمت"

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 01 هـ 45 آ تقريبا . 

شماال : ورثة بنطالبة عبد القادر ؛

: الرسم العقاري رقم : 25669/س، الرسم العقاري رقم : 7029 - 25،  شرقا 

ورثة سي الراضي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 23655/س، الرسم العقاري رقم : 7029 - 25؛

غربا : ورثة بندامية بوشعيب وبنطالبة املعطي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 155 عدد 150 في 18 يوليو 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 23 ماي 2018؛

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 10230 - 25

تاريخ االيداع : 23 أكتوبر 2020 

القانوني  شخصها  في  املمثلة   03 نيوالين  شركة  التحفيظ  طالب 

مكي العزوزي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسالق"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسالق"

نوعه : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا  احملل املدعو اوالد البهلول .

مساحته : 01 هـ 26 آ 82 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بهلول مصطفى ؛

شرقا : ولد العسري؛

جنوبا : بهلول بوشعيب ، املواق الدرويش ؛ 

غربا : البوازسي محمد، املواق الدرويش .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176 عدد 70 في 15 يوليو 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 178 عدد 95 في 06 أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 25 أكتوبر 2016؛

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10231 - 25

تاريخ االيداع : 23 أكتوبر 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة صفاء سعدي بنت عبد الهادي.

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

نوعه : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو اوالد البهلول .

مساحته : 01 هـ 35 آ 14 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بهلول محمد ؛

شرقا : اوالد بن ناصر؛

جنوبا : ورثة اوالد احلاج بن احلاوي؛

غربا : املواق الدرويش .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 136 عدد 236 في 23 نوفمبر 2016؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 178 عدد 96 في 06 أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 18 أكتوبر 2016

على   2021 يناير   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10232 - 25

تاريخ االيداع : 23 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد ايت الطالب بن احلسني . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوسمينة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البوهاسي "

نوعه : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة الزيايدة  احملل املدعو العرفة .

مساحته : 39 آ 59 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج زريق ؛

شرقا : عرفاوي فاطنة؛

جنوبا : ورثة احلاج ادريس؛

غربا : ورثة احلاج زريق وممر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 172 عدد 90 في 23 يناير 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 170 عدد 82 في 06 فبراير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 يناير 2020؛

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10233 - 25

تاريخ االيداع : 23 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد حسن بقتاس بن اليزيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمري"

نوعه : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة الفضاالت احملل املدعو اوالد يوسف .

مساحته : 83 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد : 9500 - 25 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 7551 - 25، ورثة احلاج الشناوي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 21027//س؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 168 عدد 254 في 17 أكتوبر 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 175 عدد 112 في 08 يوليو 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 12 يوليو 2019؛

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .

مطلب رقم 10234 - 25

تاريخ االيداع : 26 أكتوبر 2020 

طالب التحفيظ : السيد ابوليلة العيدي بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الطالع "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الطالع"

نوعه : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالع  احملل املدعو الدربالة .

مساحته : 32 آ 13 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : كبير اسماعيل ؛

شرقا : مسلك عمومي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 39338/س ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم : 39338/س .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 178 عدد 94 في 06 اكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 27 يوليو 2020؛

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 10235 - 25

تاريخ االيداع : 26 أكتوبر 2020

طالبو التحفيظ السادة : 

املصطفى هشامي بن اخلضر

فاطمة هشامي بنت اخلضر

الزيانية هشامي بنت اخلضر

عائشة هشامي بنت اخلضر

املعطي هشامي بن اخلضر
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مليكة هشامي بنت اخلضر

سعيد هشامي بن اخلضر

محمد هشامي بن اخلضر

رحمة هشامي بنت اخلضر

مرمي الفارسي بنت سالم

فاطنة بنت عبد الرحمان

فاطنة هشامي بنت العربي

فاطنة هشامي بنت العربي

الكبيرة هشامي بنت العربي

ابن اسماعيل هشامي بن العربي

الزهرة جوهري بنت بوعزة

فاطنة هشامي بنت امحمد

محمد هشامي بن امحمد

امليلودي هشامي بن امحمد

رشيدة هشامي بنت امحمد

عبداهلل هشامي بن امحمد

خديجة هشامي بنت امحمد

الصغير هشامي بن امحمد

الزهرة هشامي بن امحمد

شامة هشامي بنت اجلياللي 

هشار السماحي بن اجلياللي

فاطمة حمداوي بنت محمد

ابراهيم سعد اهلل بن بوعزة

مرمي سعد اهلل بنت بوعزة

زينب سعد اهلل بنت بوعزة

محمد سعداهلل بن بوعزة

عبد الرحيم سعداهلل بن بوعزة

عبد احلق سعد اهلل بن بوعزة

جناة سعداهلل بنت بوعزة

رحمة بنت خليفة 

فاطمة بنت عبد السالم بن بوعزة

عبد العزيز بن عبدالسالم بن بوعزة

بديعة بنت عبد السالم بن بوعزة

فاطنة بنت عبد السالم بن بوعزة

محمد بن عبد السالم بن بوعزة

فاطنة بنت التومي

مرمي بنت اجلياللي

هشام العياشي بن بوعزة

فاطنة بنت بوعزة

انوار احلاج عيسى بن بوعزة

امحمد هشامي بن بوعزة

بدون نسبة معينة حسب الطلب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حرشية " .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حرشية ".

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 05 هـ 30 آ 61 س تقريبا. 

اجملاورون : 

 : رقم  العقاري  والرسم  15388/س   : رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

8569/س، ورثة بوعزة سي بوعزة ؛

شرقا : ورثة املعني؛

جنوبا : ورثة زحاف؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 42829/س ورثة احلاد مبارك .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 01 عدد 611 في 07 فبراير 2019؛

صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 3 عدد 59 

في 02 سبتمبر 1998؛

اراثة عدلي مضمن بكناش 289 عدد 465  صورة شمسية لنسخة رسم 

في 28 سبتمبر 2018؛

صورة شمسية لنسخة رسم ملكيةعدلي مضمن بكناش 16 عدد 14 في 

28 مارس 1949؛

اراثة عدلي مضمن بكناش 65 عدد 178 في  صورة شمسية لرسم 

فاحت أكتوبر 2018؛

اراثة عدلي مضمن بكناش 104 عدد 294  صورة شمسية لنسخة رسم 

في فاحت أكتوبر 2018؛

صورة شمسية لنسخة رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 77 عدد 250 

في 22 ديسمبر 2008؛

صورة شمسية لنسخة رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 01 عدد 611 

في 07 فبراير 2019؛

صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 66 عدد 68 

في 30 أكتوبر 2018؛

صورة شمسية لنسخة رسم اراثة مؤرخ في 12 أبريل 1989؛

صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 27 عدد 307 في 

07 سبتمبر 2005؛

صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 08 يناير 1987؛

صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 3 عدد 59 

في 02 سبتمبر 1998؛

صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 3 عدد 59 

في 02 سبتمبر 1998؛

صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 3 عدد 439 

في 04 نوفمبر 1969؛

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .
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مطلب رقم 10236 - 25

تاريخ االيداع : 28 أكتوبر 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة بومديان بنت امبارك 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني احلمرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رزق اهلل"

نوعه : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو البصاصلة .

مساحته : 01 هـ 08 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة فاطنة بنت امليلودية بنت احلاج عبد السالم؛

جنوبا : الطريق، ورثة امليلودي بن قاسم ؛ 

غربا : محمد بن املكي وورثة الزعري بن الغزواني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 150 عدد 165 في 16 فبراير 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 151 عدد 196 في 07 مارس 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 02 فبراير 2018؛

على   2021 يناير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببنسليمان

الزهراوي عزيز    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3806 - 26

تاريخ اإليداع : 09  نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : التهامي غندوري بن احلسني

بصفته طالبة التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : "البيضيني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غندوري "

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى بن علي دوار القواسمة

مساحته : 05 هـ 78 ار 

حدوده : 

شماال : قاسم بن موسى- محمد بن احلاج اجملددوب 

جنوبا : ورثة قسو بن موسى – قناة السقي

شرقا : ورثة قسو - الطريق

غربا :  الرسم العقاري 22529/س- قناة السقي

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 653 كناش 130 بتاريخ 29 سبتمبر 2020

2 - شهادة ادارية عدد 04/م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة سيدي موسى 

بن علي بتاريخ 07 ابريل 2016

3 - وكالة خاصة مؤرخة في 27 اكتوبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 يناير 2021 على 

الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان      

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41513 - 27

تاريخ االيداع : 03 نوفمبر 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - محمد بوخالد بن حدو؛

2 - ليلى البصري بنت محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احروق01 "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا، املكان املدعو : 

ايت عمو عيسى اسول.

مساحته : 55 آر 49 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اعظيم املصطفى ؛

شرقا : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : اعظيم محمد ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12068 - 27 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 132 مؤرخ في 23 مارس 2009 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 223 مؤرخ في 03 ماي 2009 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 05 يناير 2021 على 

الساعة 09 و30 د .

مطلب رقم 41514 - 27

تاريخ االيداع : 03 نوفمبر 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - محمد بوخالد بن حدو ؛

2 - ليلى البصري بنت محمد . 

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا، املكان املدعو : 

ايت عمو عيسى ، اسول.

مساحته : 35 آر 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اعظيم عبد الكرمي ؛

شرقا : الطريق) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : اعظيم محمد ؛ 

غربا : احرار رقية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 258 مؤرخ في 30 يوليو 2016 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 57 مؤرخ في 08 مارس 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 05 يناير 2021 على 

الساعة 10 و30 د .

مطلب رقم 41515 - 27

تاريخ االيداع : 03 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : محمد بوخالد بن حدو .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسول02 "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا، املكان املدعو : 

ايت عمو عيسى ، اسول.

مساحته : 17 ار 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبوشان محمد ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : اعظيم عبد الكرمي ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12068 - 27 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 153 مؤرخ في 08 اغسطس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 05 يناير 2021 على 

الساعة 12 .

مطلب رقم 41516 - 27

تاريخ االيداع : 03 نوفمبر 2020. 

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1 - امينة بنعزى بنت حمو بنسبة 05/40 ؛

2 - سهيلة خلدون بنت مولود بنسبة 07/40 ؛

3 - عالء خلدون بن ملود بنسبة 14/40 ؛

4 - زكرياء خلدون بن ملود بنسبة 14/40 .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امينـــــة "

نوعه : ارض بها دكان.

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

املكان املدعو : حي النهضة.

مساحته : 18 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بنوعفان علي ؛

شرقا : بوزلوفة صالح ؛

جنوبا : بوزلوفة صالح ؛ 

غربا : بنوعفان علي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 23 مؤرخ في 03 اكتوبر 2020 ؛

2 - رسم احصاء تركة عدلي عدد 59 مؤرخ في 08 اغسطس 2019 ؛

3 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي عدد 39 مؤرخ في 04 يوليو 2009 ؛

4 - شهادة ادارية عدد 21 مؤرخة في 09 ديسمبر 2019 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 05 يناير 2021 على 

الساعة 10 .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

 محافظة ورزازات

مطلب رقم 53434 - 28

تاريخ اإليداع :  23  اكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مقبرة ايغير ايت سنان.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : مقبرة ايغير ايت سنان. 

نـوع امللك : مقبرة ؛

موقعه : إقليم ودائرة تنغير، جماعة تودغى العليا، احملل املدعو : ايغير 

ايت سنان.

مسـاحتـه : 02هك تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الزنقة .

شرقا : مقبرة ايت سيدي إبراهيم .

جـنوبا : الزنقة .

غـربا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناس اإلحصاء بتاريخ 06اكتوبر2020؛

عملية حتديده ستقع يوم :  21  ديسمبر 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 53435 - 28

تاريخ اإليداع :  23  اكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مقبرة تلماسال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : مقبرة تلماسال. 

نـوع امللك : مقبرة ؛

موقعه : إقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تلماسال.

مسـاحتـه : 04هك تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الساقية وايت علي محمد .

شرقا : الشعبة .

جـنوبا : الطريق .

غـربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناس اإلحصاء بتاريخ 16 يناير 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  23  ديسمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53436 - 28

تاريخ اإليداع :  26  اكتوبر 2020.

طالبة التحفيظ : عرجاوي زهرة بنت احماد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : منزل زهرة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : منزل زهرة. 

نـوع امللك : ارض بها بناية قدمية مبنية بالتراب ؛

موقعه : مدينة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : اسفوتاليل.

مسـاحتـه : 02 ار 60 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الغاشي احلسني .

شرقا : ورثة عرجاوي احمد .

جـنوبا : ورثة عرجاوي احمد .

غـربا : ورثة عرجاوي احمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

رسم استمرار عدلي بتاريخ 23 ابريل 2018

رسم ملحق عدلي بتاريخ 13 يناير 2020

رسم صدقة عدلي بتاريخ 09 يوليو 2018

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 07 يونيو 2018

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 07 يونيو 2018

نسخة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 20 أكتوبر 2020 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  25  ديسمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53437 - 28

تاريخ اإليداع :  27  اكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : وباحا زايد بن احماد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : وباحا.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : وباحا. 

نـوع امللك : أرض بها بناية من طابق ارضي وطابق أول ؛

موقعه : إقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تاجدة.

مسـاحتـه : 81 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : العضراوي .

شرقا : عبد اجمليد هاللي .

جـنوبا : الزنقة .

غـربا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 09 ماي 2017 

نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 14 فبراير 2017

نسخة من رسم صدقة عدلي بتاريخ 20 يناير 1983

شهادة إدارية بتاريخ 24 اغسطس2020. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  25  ديسمبر 2020 على الساعة : احلادية 

عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 53438 - 28

تاريخ اإليداع :  27  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : راس اجلنان 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : راس اجلنان 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : متكونسي.

مسـاحتـه : 04 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : املصرف .

شرقا : املنصوري محمد .

جـنوبا : ملك الدولة اخلاص .

غـربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 13 يوليو 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  ديسمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.
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مطلب رقم 53439 - 28

تاريخ اإليداع :  27  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : راس اجلنان 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : راس اجلنان 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : متكونسي.

مسـاحتـه : 06ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ملك الدولة اخلاص .

شرقا : ممر عمومي .

جـنوبا : ممر عمومي .

غـربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 13 يوليو 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  ديسمبر 2020 على الساعة : العاشرة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53440 - 28

تاريخ اإليداع :  27  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : راس اجلنان.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : راس اجلنان. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : متكونسي.

مسـاحتـه : 10ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : املنصوري محماد .

شرقا : املصرف .

جـنوبا : املصرف .

غـربا : املصرف واولعيد قب بوسالم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 13 يوليو 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  ديسمبر 2020 على الساعة : الثانية 

عشر زواال.

مطلب رقم 53441 - 28

تاريخ اإليداع :  27  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : راس اجلنان 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : راس اجلنان 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  تلوات،  جماعة  أمرزكان،  دائرة  ورزازات  إقليم   : موقعه 

متكونسي.

مسـاحتـه : 03 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : وملازا .

شرقا : املصرف .

جـنوبا : املصرف .

غـربا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 13 يوليو 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  ديسمبر 2020 على الساعة : الثانية 

بعد الزوال.

مطلب رقم 53442 - 28

تاريخ اإليداع :  27  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ترسال3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ترسال3. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : افدريق.

مسـاحتـه : 12 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الساقية .

شرقا : ارجدال املدان .

جـنوبا : ملك الدولة اخلاص .

غـربا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 13 يوليو 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  ديسمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.
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مطلب رقم 53443 - 28

تاريخ اإليداع :  27  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ترسال2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ترسال2. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : افدريق.

مسـاحتـه : 12 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ملك الدولة اخلاص .

شرقا : ارجدال احلسن وارجدال إبراهيم وارجداالملدان .

جـنوبا : ملك الدولة اخلاص .

غـربا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 13 يوليو 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  ديسمبر 2020 على الساعة : احلادية 

عشر صباحا.

مطلب رقم 53444 - 28

تاريخ اإليداع :  27  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ترسال1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ترسال1. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : افدريق.

مسـاحتـه : 12 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ملك الدولة اخلاص .

شرقا : ارجدال احلسن .

جـنوبا : الساقية .

غـربا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 13 يوليو 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  ديسمبر 2020 على الساعة : الثانية 

عشر والنصف زواال.

مطلب رقم 53445 - 28

تاريخ اإليداع :  27  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ترسال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ترسال. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : افدريق.

مسـاحتـه : 12 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : العقادي محمد .

شرقا : ايت علي وطالب .

جـنوبا : الساقية .

غـربا : ارجدال احلسن .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 13 يوليو 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  ديسمبر 2020 على الساعة : الثانية 

بعد الزوال.

مطلب رقم 53446 - 28

تاريخ اإليداع :  28  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكرد نتغرمت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اكرد نتغرمت. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : اغيل نبيات.

مسـاحتـه : 14ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ايت الطالب وبن منصور .

شرقا : املصرف .

جـنوبا : ورثة احلسني .

غـربا : ملك الدولة اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 14 سبتمبر 2020 
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صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  ديسمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53447 - 28

تاريخ اإليداع :  28  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : متاون.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : متاون. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : اغيل نبيان.

مسـاحتـه : 08 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي .

شرقا : املصرف والعني .

جـنوبا : البخاري محمد .

غـربا : ملك الدولة اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 14 سبتمبر 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  ديسمبر 2020 على الساعة : احلادية 

عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 53448 - 28

تاريخ اإليداع :  28  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امتيفيرت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امتيفيرت. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : اغيل نبيان.

مسـاحتـه : 17 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي .

شرقا : ممر عمومي .

جـنوبا : ممر عمومي .

غـربا : االحباس .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 09 سبتمبر 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  ديسمبر 2020 على الساعة : الواحدة 

بعد الزوال.

مطلب رقم 53449 - 28

تاريخ اإليداع :  28  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تابوخاللت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : تابوخاللت. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ورزازات دائرة أمرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : اغيل نبيان.

مسـاحتـه : 09 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ملك الدولة اخلاص .

شرقا : ممر عمومي .

جـنوبا : ممر عمومي .

غـربا : ملك الدولة اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 14 سبتمبر 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  ديسمبر 2020 على الساعة : الثانية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 53450 - 28

تاريخ اإليداع :  28  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان اورتي املالح.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان اورتي املالح. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تفولتوت.

مسـاحتـه : 50آر00 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الساقية .

شرقا : الطريق .

جـنوبا : ملك الدولة اخلاص .
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غـربا : ملك الدولة اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 23 مارس 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  ديسمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53451 - 28

تاريخ اإليداع :  28  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان اقجي املالح.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان اقجي املالح. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترمييكت، احملل املدعو : تفولتوت.

مسـاحتـه : 14 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ملك الدولة اخلاص .

شرقا : الطريق .

جـنوبا : الوادي .

غـربا : ملك الدولة اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 20 مارس 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  ديسمبر 2020 على الساعة : العاشرة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53452 - 28

تاريخ اإليداع :  28  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان حتت القصر.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان حتت القصر. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترمييكت، احملل املدعو : تفولتوت.

مسـاحتـه : 01 هك 20 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الساقية .

شرقا : ممر عمومي .

جـنوبا : الساقية .

غـربا : ملك الدولة اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 19مارس 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  ديسمبر 2020 على الساعة : احلادية 

عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 53453 - 28

تاريخ اإليداع :  28  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان حتت التراب.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان حتت التراب. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : إقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترمييكت، احملل املدعو : تفولتوت.

مسـاحتـه : 01 هك 80 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي .

شرقا : الساقية .

جـنوبا : الساقية .

غـربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 19مارس 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  ديسمبر 2020 على الساعة : الثانية 

عشر والنصف زواال.

مطلب رقم 53454 - 28

تاريخ اإليداع :  28  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان تلوين.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان تلوين. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

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

املدعو : اسفوتاليل.

مسـاحتـه : 35 آر 00 س تقريبا.
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حــدوده : 

شماال : الساقية .

شرقا : املصرف .

جـنوبا : ممر عمومي .

غـربا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 27 أغسطس 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  ديسمبر 2020 على الساعة : الواحدة 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 53455 - 28

تاريخ اإليداع :  28  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الثانوية اإلعدادية ادريس األول.

اإلعدادية  الثانوية   : للمـلك  التحفيظ  طـالب  أعطاه  الـذي  اإلسم 

ادريس األول. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

 : املدعو  احملل  ازناكن،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

كوركدة.

مسـاحتـه : 01 هـ 20 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ارض جماعية .

شرقا : ارض جماعية .

جـنوبا : ارض جماعية .

غـربا : ارض جماعية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

عقد شراء ثابت التاريخ في 18 سبتمبر 2020

نسخة طبق األصل من قرار وزير الداخلية بتاريخ 19ديسمبر 2016 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  ديسمبر 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 53456 - 28

تاريخ اإليداع :  28  اكتوبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الثانوية التاهيلية املسيرة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : الثانوية التاهيلية املسيرة. 

نـوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن ثانوية ؛

موقعه : مدينة زاكورة، اجلماعة الترابية لزاكورة، احملل املدعو : اسرير املشان.

مسـاحتـه : 01 هك 60 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي .

شرقا : الطريق .

جـنوبا : الطريق .

غـربا : ارض جماعية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

عقد شراء ثابت التاريخ في 18 سبتمبر 2020

نسخة طبق األصل من قرار وزير الداخلية بتاريخ 12 اكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  ديسمبر 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 53457 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اعدادية متتيك.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اعدادية متتيك. 

نـوع امللك : بها بناية عبارة عن إعدادية ؛

موقعه : اقليم ودائرة زاكورة، اجلماعة الترابية متكروت، احملل املدعو : متتيك.

مسـاحتـه : 01 هك 20 ار 75 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي .

شرقا : ممر عمومي .

جـنوبا : ممر عمومي .

غـربا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : عقد شراء ثابت التاريخ في 18 سبتمبر 2020 

نسخة طبق األصل من قرار وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2017 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  31  ديسمبر 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 53458 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : داو تزارت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : داو تزارت. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : إغيل ببيان.

مسـاحتـه : 17 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي .
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شرقا : ايت الشكر .

جـنوبا : مب منصور محمد .

غـربا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 08 سبتمبر 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  31  ديسمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53459 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امسكان 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امسكان 1. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : إغيل ببيان.

مسـاحتـه : 08 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الدولة )امللك اخلاص( .

شرقا : املصرف .

جـنوبا : املصرف .

غـربا : الدولة )امللك اخلاص( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 07 سبتمبر 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  31  ديسمبر 2020 على الساعة : احلادية 

عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 53460 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امسكان 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امسكان 2. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : إغيل ببيان.

مسـاحتـه : 08 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الدولة )امللك اخلاص( .

شرقا : الدولة )امللك اخلاص( .

جـنوبا : املصرف .

غـربا : ايت بن منصور .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 07 سبتمبر 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  31  ديسمبر 2020 على الساعة : الثانية 

عشر والنصف زواال.

مطلب رقم 53461 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امسكان.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امسكان. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : إغيل ببيان.

مسـاحتـه : 11ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : املصرف .

شرقا : الدولة )امللك اخلاص( .

جـنوبا : بن افقير احمد .

غـربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 08 سبتمبر 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  31  ديسمبر 2020 على الساعة : الواحدة 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 53462 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اعدادية بن طفيل.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اعدادية بن طفيل. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

احملل  بوزروال،  الترابية  اجلماعة  تنزولني،  دائرة  زاكورة  إقليم   : موقعه 

املدعو : الدويرات.
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مسـاحتـه : 01 هك 20 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ارض جماعية .

شرقا : ارض جماعية .

جـنوبا : ارض جماعية .

غـربا : ارض جماعية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك 

عقد شراء ثابت التاريخ في 18 سبتمبر 2020

نسخة طبق األصل من قرار وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2017 ؛

التاسعة   : الساعة  2021 على  يناير    04  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53463 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الثانوية اإلعدادية بن كثير.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : الثانوية اإلعدادية بن كثير. 

نـوع امللك : بها بناية عبارة عن إعدادية ؛

احملل  تنزولني،  الترابية  اجلماعة  تنزولني،  دائرة  زاكورة  إقليم   : موقعه 

املدعو : الكعابة.

مسـاحتـه : 01هك 20ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ارض جماعية .

شرقا : ارض جماعية .

جـنوبا : ارض جماعية .

غـربا : ارض جماعية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

عقد شراء ثابت التاريخ في 18 سبتمبر2020

نسخة طبق األصل من قرار وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2017

عملية حتديده ستقع يوم :  04  يناير 2021 على الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 53464 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان حتت الدار.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان حتت الدار. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : متكونسي.

مسـاحتـه : 07 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ادار احملجوبي ومحماد بوعلي واولعيد املنصوري ومرمي بوسالم.

شرقا : املصرف .

جـنوبا : االحباس .

غـربا : علي بوعلي واملصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 07 يوليو 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

التاسعة   : الساعة  2021 على  يناير    04  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53465 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان اكر منقورن.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان اكر منقورن. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : متكونسي.

مسـاحتـه : 14 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : املصرف .

شرقا : ممر عمومي .

جـنوبا : الشعبة .

غـربا : ادار احملجوبي واحملجوب احملجوبي ولهزا وايت حساين .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 07 يوليو 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

العاشرة   : الساعة  على   2021 يناير    04  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53466 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الفدان الكبير.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : الفدان الكبير. 
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نـوع امللك : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : متكونسي.

مسـاحتـه : 12 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : املصرف .

شرقا : الدولة )امللك اخلاص( .

جـنوبا : ممر عمومي .

غـربا : الشعبة واملصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 07 يوليو 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  04  يناير 2021 على الساعة : احلادية عشر 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53467 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان تكنيت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان تكنيت. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : متكونسي.

مسـاحتـه : 08 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : محمد بوعلي وايت سعيد .

شرقا : املصرف .

جـنوبا : بالعميم .

غـربا : ولهازا واملصرف والدواة امللك اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 07 يوليو 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  04  يناير 2021 على الساعة : الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 53468 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان تكنيت1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان تكنيت 1. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : متكونسي.

مسـاحتـه : 06 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : املصرف .

شرقا : بالعميم والسعيدي إبراهيم .

جـنوبا : املنصوري ابراهيم .

غـربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 07 يوليو 2020 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صرورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

الثانية   : الساعة  على   2021 يناير    04  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 53469 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : الياسمي عالل بن إبراهيم. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مول النتالية وحفرة اضراوة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : مول النتالية وحفرة اضراوة. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها بناية من طابق ارضي مبنية بالتراب ؛

موقعه : إقليم ودائرة ورزازات، اجلماعة الترابية سكورة، احملل املدعو : 

دوار احلسون.

مسـاحتـه : 20 آر 54 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : احمد ولد قرطوايت بارود .

شرقا : املصرف .

جـنوبا : الياسمي محمد .

غـربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

 02 موافق   1441 رجب   07 بتاريخ  عدلي  ملكية  رسم   : املـلك  أصل 

مارس 2020. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  04  يناير 2021 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 53470 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مدرسة اسكا.
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اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : مدرسة اسكا. 

نـوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن مدرسة ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اسكا.

مسـاحتـه : 02 ار 07 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الزنقة .

شرقا : الزنقة .

جـنوبا : الطريق .

غـربا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

عقد شراء ثابت التاريخ في 18 سبتمبر 2020

نسخة طبق األصل من قرار وزير الداخلية بتاريخ 26 ماي 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  05  يناير 2021 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 53471 - 28

تاريخ اإليداع :  02  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مدرسة زاوية البير.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : مدرسة زاوية البير. 

نـوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن مدرسة ؛

اخلميس،  الترابية سوق  اجلماعة  بومالن،  دائرة  تنغير  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو : دوار زاوية البير.

مسـاحتـه : 53 آر 49 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الزنقة .

شرقا : الطريق .

جـنوبا : الزنقة .

غـربا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

عقد شراء ثابت التاريخ في 18 سبتمبر 2020

نسخة طبق األصل من قرار وزير الداخلية بتاريخ 19 ديسمبر 2016 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  05  يناير 2021 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 53472 - 28

تاريخ اإليداع :  04  نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السـيد حسن لبوير بن سالم. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : دار الطلحاية.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : دار الطلحاية. 

نـوع امللك : رض بها بناية من طابق ارضي و طابق أول مبنية بالتراب ؛

احملل  الغزالن،  محاميد  جماعة  متكروت،  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

املدعو : دوار اوالد ادريس.

مسـاحتـه : 01 ار 88 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الغري املداني و محمد باتومي .

شرقا : الزنقة .

جـنوبا : ورثة محمد الصالح خوجا و الزنقة .

غـربا : ورثة الشيخ مبارك و محمد باتومي و ورثة ابراهيم السماللي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2008 

شهادة ادارية مؤرخة في 27 يونيو 2016 

رسم موقعي . ؛

العاشرة   : الساعة  على   2021 يناير    05  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53473 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اعدادية ايت سدرات اجلبل العليا.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اعدادية ايت سدرات 

اجلبل العليا. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : إقليم تنغير دائرة بومالن، جماعة ايت سدرات اجلبل العليا، 

احملل املدعو : دوار ايت حمو اوسعيد.

مسـاحتـه : 01هك تقريبا.

حــدوده : 

شماال : اراضي اجلموع .

شرقا : الطريق .

جـنوبا : اراضي اجلموع .

غـربا : اراضي اجلموع .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 12 اكتوبر 2017 

قرار غدن الدولة باالقتناء مؤرخ في فاحت ابريل 2019 

عقد شراء مثبث االمضاء بتاريخ 06 اغسطس 2019 -رسم موقعي. ؛

العاشرة   : الساعة  على   2021 يناير    06  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.
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مطلب رقم 53474 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : راس اجلنان 4.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : راس اجلنان 4. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار متكونسي.

مسـاحتـه :  02 ار 50 س تقريبا.

حــدوده : 

شماال : املصرف .

شرقا : الواد .

جـنوبا : اولهازا .

غـربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ1 3 يوليو 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

التاسعة   : الساعة  2021 على  يناير    06  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53475 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تكودوت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : تكودوت. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار متكونسي.

مسـاحتـه : 03 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الواد .

شرقا : الواد .

جـنوبا : املصرف .

غـربا : املنصوري ابراهيم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 10 يوليو 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

العاشرة   : الساعة  على   2021 يناير    06  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53476 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امني اجلامع.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : امني اجلامع. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار متكونسي.

مسـاحتـه : 05 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ممر و املصرف .

شرقا : االحباس .

جـنوبا : ممر .

غـربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 10 يوليو 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  يناير 2021 على الساعة : احلادية عشر 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53477 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان متكونسي 4.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان متكونسي 4. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار متكونسي.

مسـاحتـه : 08 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الدولة )امللك اخلاص( و السعيدي ابراهيم .

شرقا : ولهلزا محمد .

جـنوبا : ممر .

غـربا : السعيدي ابراهيم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 13 يوليو 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  يناير 2021 على الساعة : الثانية عشر 

والنصف زواال.
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مطلب رقم 53478 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان متكونسي 5.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان متكونسي 5. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار متكونسي.

مسـاحتـه : 05 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ايت بودار .

شرقا : املصرف .

جـنوبا : ولهازا محمد و الدولة امللك اخلاص .

غـربا : ايت بن احساين و السعيدي ابراهيم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 13 يوليو 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

التاسعة   : الساعة  2021 على  يناير    07  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53479 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان اورتي نتالث 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان اورتي نتالث 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار متكونسي.

مسـاحتـه : 80 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : املصرف و الدولة امللك اخلاص .

شرقا : ممر عمومي .

جـنوبا : ممر عمومي .

غـربا : ممر و محمد هشام .

احلقوق العينية : الشيء.

2020- مارس  بتاريخ27  احملتويات  كناش  من  مستخرج   : املـلك  أصل 

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس -1958صورة 

شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

العاشرة   : الساعة  على   2021 يناير    06  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53480 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان اورتي نتالث 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان اورتي نتالث 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار متكونسي.

مسـاحتـه : 50 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي .

شرقا : املصرف .

جـنوبا : الدواة امللك اخلاص .

غـربا : محمد هشام .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 27 مارس 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  يناير 2021 على الساعة : الثانية عشر 

والنصف زواال.

مطلب رقم 53481 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان تلمالت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان تلمالت. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اماونني.

مسـاحتـه : 20 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الدولة امللك اخلاص .

شرقا : املصرف و أزركاني و ايت بن عال مزين و ايت الرايس .

جـنوبا : املمر .

غـربا : اجلابور و وايت باجحو .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 15 يونيو 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

الواحدة   : الساعة  على   2021 يناير    06  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.
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مطلب رقم 53482 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فدان داو غراس.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : فدان داو غراس. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اماونني.

مسـاحتـه : 20 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي .

شرقا : املصر .

جـنوبا : ممر .

غـربا : ايت بن عال مزين .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 15 يونيو 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

الثانية   : الساعة  على   2021 يناير    06  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 53483 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : متقازرت بوزلفت 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : متقازرت بوزلفت 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار افدريق.

مسـاحتـه : 6 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ايت املوس .

شرقا : الدولة )امللك اخلاص( .

جـنوبا : احمد بوزرز و عبد اهلل بوغليد .

غـربا : احمد بوزرز .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 17 سبتمبر 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

التاسعة   : الساعة  2021 على  يناير    12  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53484 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : متقازرت بوزلفت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : متقازرت بوزلفت. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار افدريق.

مسـاحتـه : 7 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : اموزون محمد بن احمد و ايت املوس .

شرقا : املصرف .

جـنوبا : بوزرز احمد .

غـربا : الدولة امللك اخلاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 17 سبتمبر 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

العاشرة   : الساعة  على   2021 يناير    12  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 53485 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : متقازرت 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : متقازرت 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار افدريق.

مسـاحتـه : 9 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الدولة امللك اخلاص .

شرقا : ورثة ايت عبد اهلل .

جـنوبا : ورثة ايت مالك .

غـربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 23 سبتمبر 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  12  يناير 2021 على الساعة : احلادية عشر 

والنصف صباحا.
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مطلب رقم 53486 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : متقازرت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : متقازرت. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار افدريق.

مسـاحتـه : 09 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : الدولة امللك اخلاص .

شرقا : ورثة ايت عبد اهلل .

جـنوبا : الدولة امللك اخلاص .

غـربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ23 سبتمبر 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  12  يناير 2021 على الساعة : الثانية عشر 

والنصف زواال.

مطلب رقم 53487 - 28

تاريخ اإليداع :  09  نوفمبر 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : متقازرت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : متقازرت. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار افدريق.

مسـاحتـه : 11 ار تقريبا.

حــدوده : 

شماال : ورثة ايت عبد اهلل .

شرقا : املصرف و املمر .

جـنوبا : الدولة امللك اخلاص و ورثة ايت عبد اهلل .

غـربا : ورثة ايت عبد اهلل .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

مستخرج من كناش احملتويات بتاريخ 23 سبتمبر 2020

صورة من ظهير املصادرة رقم 1-58-103 بتاريخ 27 مارس 1958

صورة شمسية من الئحة االحكام بتاريخ 22 أغسطس 1958. ؛

الواحدة   : الساعة  على   2021 يناير    12  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146233

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد علي أكزوم بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " تيكمي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تيكمي "،

نوعه : أرض بها منزل سكني ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مزارع 

دوار اكرار سيدي عبد الرحمان " ،

مساحته : 04 آ 30 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : طريق 2 م ،

شرقا : طريق 2 م ، 

جنوبا : طريق 2 م ، 

غربا : مسعود عطار ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 أغسطس 2020 ،

على   2021 يناير   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146234

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد علي أكزوم بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " اكي اطبينب "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكي اطبينب "،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مزارع 

دوار اكرار سيدي عبد الرحمان " ،

مساحته : 24 آ 65 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة جير منهم محمد واحلسن جير ،

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-60718 ، 

غربا : رع رقم 31-89605 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 أغسطس 2020 ،

على   2021 يناير   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146235

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد علي أكزوم بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " تبحرين "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" تبحرين "،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مزارع 

دوار اكرار سيدي عبد الرحمان " ،

مساحته : 20 آ 90 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-60647 ،

شرقا : طريق عمومي عرضه 6 أمتار ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-60677 ، 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-60677 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 أغسطس 2020 ،

على   2021 يناير   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 45 صباحا .

مطلب رقم 31-146236

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد علي أكزوم بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " تويزي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تويزي "،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مزارع 

دوار اكرار سيدي عبد الرحمان " ،

مساحته : 52 آ 60 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة ادعباس محمد بن ابراهيم منهم احلسني بن ابراهيم ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-60561 ، 

جنوبا : ورثة ابراهيم ارجدال منهم حفيظ أرجدال ، 

غربا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 أغسطس 2020 ،

على   2021 يناير   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146237

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد علي أكزوم بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ادالباز "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ادالباز "،

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مزارع 

دوار اكرار سيدي عبد الرحمان " ،

مساحته : 44 آ 20 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطالب التحفيظ أرقام31-60423-31-60525-31-60521،

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-60199 ، 

غربا : طريق عمومي عرضه 6 أمتار ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 أغسطس 2020 ،

على   2021 يناير   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-146238

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد علي أكزوم بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " اكر وبالد "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"اكر وبالد"

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مزارع 

دوار اكرار سيدي عبد الرحمان " ،

مساحته : 50 آ 70 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-71966 ،

شرقا : رع رقم 31-73788 ، 

جنوبا : رع رقم 27609-31 بعضا وورثة حزبوب علي بعضا آخر، 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-59978 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 أغسطس 2020 ،

على   2021 يناير   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146239

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد سعيد بكاج بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ملك بكاج 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك بكاج 2 "،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني احملل املدعو " دوار العني حي لالمرمي " ،

مساحته : 70 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : جامع بوجرفاوي ،
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شرقا : السوكة ، 

جنوبا : ابحري ، 

غربا : سعيد بكاج بعضا وسعيد الكومي بعضا آخر ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 يناير 2011 ،

على   2021 يناير   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146240

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد سعيد بكاج بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " بكاج 4 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" بكاج 4 "،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني احملل املدعو " دوار العني حي لالمرمي " ،

مساحته : 01 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بكاج سعيد ،

شرقا : بكاج سعيد ، 

جنوبا : حفيظ اوحمو ، 

غربا : الزنقة ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر2014 ،

على   2021 يناير   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146241

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد احلسني بوشني بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " فدان اكليان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فدان اكليان "،

نوعه : أرض بجزء منها بناية من سفلي وطابق علوي والباقي عارية،

موقعه : جماعة ايت عبد اهلل قيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني 

احملل املدعو"دوار ادبوشني " 

مساحته : 09 آ 90 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : طريق عمومي عرضه 12 متر ،

شرقا : بوشني احلاج أحمد ، 

جنوبا : اوعبد الرحمان ، 

غربا : بوشني ابراهيم وبوشني اسماعيل ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم استمرارعدلي مؤرخ في 12 أكتوبر2011 

على   2021 يناير   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146242

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل املنصوري بن بوبكر ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ادرقنان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ادرقنان"،

نوعه : أرض عارية،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مزارع 

دوار الزاوية " ،

مساحته : 02 آ 97 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : طريق عرضه 06 أمتار ،

شرقا : املنصوري علي ، 

جنوبا : أحمد احلسني ، 

غربا : طريق عرضه 6 أمتار ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 أكتوبر 2015 ،

تصريح بضياع أصل امللكية مصحح االمضاء في 11 سبتمبر 2020

املركز  وقائد  القضائية  الشرطة  من  امللكية  ألصل  االضياع  شهادة 

الترابي للدرك امللكي بأكلو مؤرخة في 20 أكتوبر 2020 عدد 6927/2 ،

التزام عرفي مصحح االمضاء في 02 سبتمبر 2020 ،

نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 24 أغسطس 2015 عدد 115 ،

على   2021 يناير   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146243

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد اجنيك احلسن بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " اجنيك "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اجنيك "،

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " سيدي محمد بن عبد اهلل " ،

مساحته : 30 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة 4 أمتار ،

شرقا : ممر 2 متر، 
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جنوبا : موالي أحمد ، 

غربا : الطريق اجلهوية رقم 104 ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 25 ماي 1998،

نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يوليو 1997 ،

الترابي مليراللفت مؤرخة في 27 أغسطس  ادارية عن اجمللس  شهادة 

2020 عدد 31/2020 ،

على   2021 يناير   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر ابوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62396 - 35

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : احلسان العيدي ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : احلفرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلفرة.

نوعه : أرض بها دار للسكن.

موقعه : اقليم الصويرة، باشوية وجماعة تاملست، دوار آيت كلول.

مساحته : 14 آر 45 س تقريبا.

حدوده

شماال : اليزيد الصويري – اسماعيل سويس. 

شرقا : أحمد إبن عبد القادر.

جنوبا : أحمد بضاض – عبد اجمليد ابن عبد الهادي – محمد الزهيري.

غربا : طريق عرضه 6 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 04 نوفمبر 2019.

-شهادة إدارية عدد 10/ ب ت مؤرخة في 17 سبتمبر 2019.

- التزام مصحح اإلمضاء في 02 مارس 2020. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 04 يناير 2021 مع 09 : 30.

مطلب رقم 62397 - 35

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة إفرخس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة إفرخس.

نوعه : أرض بها مدرسة.

تركانت،  جماعة  اركان،  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

مدرسة إفرخس.

مساحته : 20 آر 52 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة إدلزرق حسن. 

شرقا : محروم- طريق عمومي.

جنوبا : ورثة إفرضان محمد.

غربا : ورثة إدو ركراكن حمد.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة بتاريخ 

فاحت اكتوبر 2020.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 04 يناير 2021 مع 14 : 30.

مطلب رقم 62398 - 35

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة أيت دوباج.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة أيت دوباج.

نوعه : أرض بها مدرسة.

الكدادرة،  جماعة  احلنشان،  وقيادة  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

مدرسة أيت دوباج.

مساحته : 31 آر 60 س تقريبا.

حدوده

شماال : بريك ابزك. 

شرقا : العربي بركة – الدباشي سعيد – الدباشي محمد – الدباشي عياد.

جنوبا : أمكاز

غربا : طريق إقليمية رقم 2026 عرضها 20 متر - طريق.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة بتاريخ 

29 سبتمبر 2020.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 04 يناير 2021 مع 12 : 00.

مطلب رقم 62399 - 35

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : سلوى زياد بنت عبد العالي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الرياض.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك سلوى.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 

دوار آيت حلسن.

مساحته : 15 آر 71 س تقريبا.

حدوده

شماال : وفاء زياد. 

شرقا : الطريق.

جنوبا : أحمد البراح.

غربا : عبد القادر زياد.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2016.

 24 إدارية عدد 36/ ق ق ج مؤرخة في  - نسخة طبق األصل لشهادة 

نوفمبر 2016 ومصادق عليها بتاريخ 13 يناير 2020.

- رسم قسمة رضائية عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019.

- موجب ملحق لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2020.

- ملحق لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2020.

- رسم تنازل عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2017.

- رسم صدقة عدلي مؤرخة في 19 اغسطس 2019.

- وكالة عرفية خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ في 06 يناير 2020.

- رسم هبة عدلي مؤرخة في 16 سبتمبر 2019.

- وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 16 سبتمبر 2019.

- صورة شمسية إللتزام عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 02 نوفمبر 2020.

- شهادة إدارية رقم 40/2019 مؤرخة في 14 نوفمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 1987.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 اكتوبر 1987.

التحفيظ  ظهير  من   16 الفصل  مقتضيات  من  اإلستفادة  طلب   -

العقاري عرفي ومصحح اإلمضاء بتاريخ 06 يناير 2020. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 يناير 2021 مع 09 : 00.

مطلب رقم 62400 - 35

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : وفاء زياد بنت عبد العالي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الرياض.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك وفاء.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 

دوار آيت حلسن.

مساحته : 16 آر 21 س تقريبا.

حدوده

شماال : كنزة زياد. 

شرقا : الطريق.

جنوبا : سلوى زياد.

غربا : عبد القادر زياد.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2016.

 24 إدارية عدد 36/ ق ق ج مؤرخة في  - نسخة طبق األصل لشهادة 

نوفمبر 2016 ومصادق عليها بتاريخ 13 يناير 2020.

-رسم قسمة رضائية عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019.

-موجب ملحق لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2020.

-ملحق لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2020.

-رسم تنازل عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2017.

-رسم صدقة عدلي مؤرخة في 19 اغسطس 2019.

-وكالة عرفية خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ في 06 يناير 2020.

-رسم هبة عدلي مؤرخة في 16 سبتمبر 2019.

-وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 16 سبتمبر 2019.

- صورة شمسية إللتزام عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 02 نوفمبر 2020.

-شهادة إدارية رقم 40/2019 مؤرخة في 14 نوفمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 1987.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 اكتوبر 1987.

التحفيظ  ظهير  من   16 الفصل  مقتضيات  من  اإلستفادة  طلب   -

العقاري عرفي ومصحح اإلمضاء بتاريخ 06 يناير 2020. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 يناير 2021 مع 10 : 00.

مطلب رقم 62401 - 35

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : كنزة زياد بنت عبد العالي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الرياض.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك كنزة.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 

دوار آيت حلسن.

مساحته : 15 آر 71 س تقريبا.

حدوده

شماال : خديجة اكركاو – مطلب التحفيظ عدد 1172 - 35. 

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق – وفاء زياد.

غربا : عبد القادر زياد.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2016.

 24 إدارية عدد 36/ ق ق ج مؤرخة في  - نسخة طبق األصل لشهادة 

نوفمبر 2016 ومصادق عليها بتاريخ 13 يناير 2020.
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-رسم قسمة رضائية عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019.

-موجب ملحق لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2020.

-ملحق لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2020.

-رسم تنازل عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2017.

-رسم صدقة عدلي مؤرخة في 19 اغسطس 2019.

-وكالة عرفية خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ في 06 يناير 2020.

-رسم هبة عدلي مؤرخة في 16 سبتمبر 2019.

-وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 16 سبتمبر 2019.

- صورة شمسية إللتزام عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 02 نوفمبر 2020.

-شهادة إدارية رقم 40/2019 مؤرخة في 14 نوفمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 1987.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 اكتوبر 1987.

التحفيظ  ظهير  من   16 الفصل  مقتضيات  من  اإلستفادة  طلب   -

العقاري عرفي ومصحح اإلمضاء بتاريخ 06 يناير 2020. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 يناير 2021 مع 11 : 00.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32876 - 36

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرجعان امليمات 64769 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجعان امليمات 64769 "

نوعه : أرض فالحية

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

بني جرفط،احملل املدعو " مرجعان امليمات 64769 " مدشر احلانوت

مساحته : 01 هكتار 07 آر 95 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة دار بلعياش ؛

جنوبا : االحباس؛

شرقا : ورثة دار بلعياش؛

غربا : ورثة بلعياش ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد و مستمرة 

يناير 2021 على  : في 7  التحديد املؤقت  التاريخ املقرر إلجراء عملية 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32877 - 36

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة الريفي 65087 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غرسة الريفي 65087 "

نوعه : أرض فالحية

،جماعة  الساحل  ،قيادة  اخملازن  واد  ،دائرة  العرائش  إقليم   : موقعه 

الساحل ،احملل املدعو " غرسة الريفي 65087 " مدشر السنديني

مساحته : 14 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : العياشي الكمري ؛

جنوبا : عبد السالم احملجوب؛

شرقا : عبد السالم احملجوب؛

غربا : محمد اوليهيم ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد و مستمرة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 14 يناير 2021 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32878 - 36

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "هوتة عمير 60541"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هوتة عمير 60541"

نوعه : أرض فالحية

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

،جماعة بني عروس ،احملل املدعو " هوتة عمير 60541" مزارع بوجارية .

مساحته : 02 آر76 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطاهر بنعمر ؛

جنوبا : عبد السالم اخريف؛

شرقا : احمد بنعمر؛

غربا : اخلندق و مشيش الطالبي ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد و مستمرة 

يناير 2021 على  : في 8  التحديد املؤقت  التاريخ املقرر إلجراء عملية 

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32879 - 36

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد الرميلة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد الرميلة "
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نوعه : ارض بها بناية )مسجد(

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

،جماعة بني جرفط ،احملل املدعو " مسجد الرميلة " دوار الرميلة .

مساحته : 11 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : ورثة غيالن؛

شرقا : الطريق و ورثة غيالن؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة هادئة طويلة األمد و مستمرة 

يناير 2021 على  : في 7  التحديد املؤقت  التاريخ املقرر إلجراء عملية 

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32880 - 36

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة العروة بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العروة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : العروة"

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي 

موقعه : مدينة العرائش ،احملل املدعو حي الليخيرو 

مساحته : 42 س تقريبا

حدوده : 

شماال : داني عبد القادر ؛

جنوبا : فاطنة العيساوية؛

شرقا : زنقة؛

غربا : عبد القادر الكرماوي ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصلها بكناش االمالك رقم 26 

صحيفة 69 عدد 114 بتاريخ 15 ماي 1973.

- رسم مطابقة عدلي مضمن بكناش اخملتلفة رقم 6أ صحيفة 133 

عدد 149 بتاريخ 28 سبتمبر 2020

- صورة طبق األصل من وكالة مفوضة عرفية تابثة التاريخ في 

18 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 14 يناير 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

محافظة تاونات

مطلب رقم 77723 - 37 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار اجلالل " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار اجلالل ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

املدعو  احملل  تافراوت  وجنل  بني  تاونات جماعة  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

أوالد فاحت ؛ 

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الروكي احمد ؛ 

جنوبا : الصاحلي عبدالسالم ، 

غربا : عبدالسالم احمد الهاشمي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77724 - 37 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد دوار أوالد فاحت " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد دوار أوالد فاحت ؛

مشتمالته : أرض بها مسجد ؛

املدعو  احملل  تافراوت  وجنل  بني  تاونات جماعة  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

أوالد فاحت ؛ 

مساحته : 03 ار 50 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : الطريق و اجلاجة عبد السالم ؛
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77725 - 37 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة أوالد فاحت " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة أوالد فاحت ؛

مشتمالته : أرض بها مقابر اسالمية ؛

املدعو  احملل  تافراوت  وجنل  بني  تاونات جماعة  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

أوالد فاحت ؛ 

مساحته : 30 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : اكدم و الرتبي محمد و ورثة الرتبي ادريس ؛ 

شرقا : مدرسة الزيتونة ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : سعيد مليلس و اجلاجة عبدالسالم و الصاحلي حمو ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77726 - 37 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الهوتة 1 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الهوتة 1 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

املدعو  احملل  تافراوت  وجنل  بني  تاونات جماعة  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

أوالد فاحت ؛ 

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الروكي احميدو ؛ 

شرقا : احليطية السي احميدو ؛ 

جنوبا : اجلاجة عبد السالم ، 

غربا : علي بن احمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77727 - 37 

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الهوتة 2 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الهوتة 2 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

املدعو  احملل  تافراوت  وجنل  بني  تاونات جماعة  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

أوالد فاحت ؛ 

مساحته : 00 ار 80 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : مسعود عبو ؛ 

شرقا : الصاحلي حمو ؛ 

جنوبا : علي بن احمد ، 

غربا : البطاني محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 13 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77728 - 37 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خربة املسجد " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خربة املسجد ؛

مشتمالته : أرض بها بناية سفلي ملسجد ؛

اسمارة  املدعو  احملل  بوعروس  جماعة  تيسة  دائرة  تاونات  اقليم   : موقعه 

بوعروس ؛ 

مساحته : 6 ار 50 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : العمري اخلمار ؛ 

جنوبا : العمري اخلمار ، 

غربا : ورثة العمري امحمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 يناير 2021 على الساعة
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مطلب رقم 77729 - 37 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة التريفة سيدي عبد اهلل 

مشتمالته : أرض بها مقابر إسالمية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة بوعروس احملل املدعو التريفة؛ 

مساحته : 01 هـ 30 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عبداهلل الهوش و امحمد رابح و عبدالرحمان بن اجلياللي ؛ 

شرقا : محمد الراجي و التهامي بن اجلياللي ؛ 

جنوبا : التهامي بن اجلاللي و محمد الراجي ، 

غربا : محمد مجو ومحمد بن اجلاللي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77730 - 37 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فوق اجلنانات " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فوق اجلنانات ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد داود احملل املدعو بني اجميلة ؛ 

مساحته : 12 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال :  ورثة محمد الهراز ؛ 

شرقا : ورثة محمد اللوفاني ؛ 

جنوبا : ورثة السحيمي محمد ، 

غربا : السحيمي بوشتى ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 11 30 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77731 - 37 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باب الدماني " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : باب الدماني ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد داود احملل املدعو بني اجميلة ؛ 

مساحته : 26 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احمد البكاري ؛ 

شرقا : ورثة عبد السالم البكاري ؛ 

جنوبا : احمد البكاري ، 

غربا : حبيبة البكاري و احمد البكاري ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 يناير 2021 على الساعة

مطلب رقم 77732 - 37 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " هوتة الهراز " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هوتة الهراز ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد داود احملل املدعو بني اجميلة ؛ 

مساحته : 28 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احمد البكاري ؛ 

شرقا : محمد الهراز ؛ 

جنوبا : حبيبة البكاري ، 

غربا : حبيبة البكاري ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 يناير 2021 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

ابن طامة يوسف    
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 محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9429 - 43

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2020 ؛

طالبي التحفيظ : 

السعيد الراجي بنسبة ½؛

كرمية بوكعيز بنت حمو بنسبة 1/2؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الطاهر وسعيد " ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم، 

دوار أوالد أشعوف؛  

مساحته : 70 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده :  

شماال : الطريق؛

شرقا : الراجي الطاهر؛

جنوبا : رحال الكتاومي أمني؛

غربا : عبد الكرمي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 524 صحيفة 426 كناش االمالك رقم 

135 بتاريخ 09 أكتوبر 2008؛

وكالة خاصة متبثة االمضاء في 31 أغسطس 2015؛

شهادة ادارية رقم 33 بتاريخ 21 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 29 ديسمبر 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9430 - 43

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : الطاهر الراجي بن ميلود؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الراجي الطاهر " ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم، 

دوار أوالد شعوف؛  

مساحته : 70 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : موالي ادريس وموالي الغالي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 28993 - 43؛

غربا : سعيد الراجي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 523 صحيفة 425 كناش االمالك رقم 

135 بتاريخ 09 أكتوبر 2008؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 384 صحيفة 348 ش ل 

رقم 84 بتوثيق مراكش؛

شهادة ادارية رقم 34 بتاريخ 21 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 29 ديسمبر 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9431 - 43

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020 ؛

طالب التحفيظ : رشيد جوتور بن احلسن؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جوتور " ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم، 

دوار أوالد بلعكيد؛  

مساحته : 67 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : الواثيق احلسني؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة احلسني بن عباس؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 260 صحيفة 300 كناش االمالك 294 

بتاريخ 11 ديسمبر 2019 توثيق مراكش؛

رقم  االمالك  215 كناش  203 صحفة  بعدد  رسم شراء عدلي ضمن 

175 بتاريخ 19  ديسمبر  2012؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصله بعدد 307 صحيفة 354 كناش 

التركات رقم 101 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 بتوثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي حفظ أصله حتت عدد 576 بتاريخ 30 مارس 

1989 بابن جرير؛

 30 بتاريخ   575 عدد  حتت  أصله  حفظ  عدلي  استمرار  رسم  نسخة 

مارس 1989 ؛

شهادة ادارية رقم 174 بتاريخ 03 ديسمبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 29 ديسمبر 2020 على الساعة 11:30.

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " سيدي بوعمر 15 "

مطلب رقم9401 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1128 بتاريخ 12 أغسطس 2019

مسطرة  فإن  2020؛  أكتوبر   23 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "سيدي بوعمر 15 "؛ ذي املطلب رقم 9401 - 43؛ 

الكائن مبراكش املدينة، حي رياض لعروس، درب سيدي بوعمر رقم 15؛ 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدتني : 
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اكسياونان شني بنسبة 1/2؛

تأييدا  املودعة سابقا  العقود  وذلك مبقتضى  1/2؛  بنسبة  كي شينغ 

للمطلب املذكور و عقد موثق مؤرخ في 28 و 29  سبتمبر  2020  . 

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                   خالد احليطي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157783 - 44

تاريخ اإليداع: 28 أكتوبر 2020 . 

طالب التحفيظ :

 - مبارك زغلول بن محمد نسبة 2/9 سهما.

 - مليكة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - مينة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - فتيحة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - حفيظة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - صباح زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - كرمية زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - فوزية زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الفيض".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "الفيض".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار يعلى جماعة العطاطرة قيادة بوحمام إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 01 هكتار 24 ار 39 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : محمد بن سالم؛ 

شرقا : جبران أحمد بن محمد؛

جنوبا : ورثة مردة؛

غربا : أحمد بن احلوزي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- عقد عرفي مصحح اإلمضاء في 12 سبتمبر 2011.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 07 يناير 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 17 سبتمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 17 سبتمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 18 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على الساعة 09 و30 د صباحا.

مطلب رقم 157784 - 44

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020 . 

طالب التحفيظ :

 - مبارك زغلول بن محمد نسبة 2/9 سهما.

 - مليكة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - مينة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - فتيحة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - حفيظة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - صباح زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - كرمية زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - فوزية زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة عيادة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "بقعة عيادة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار يعلى جماعة العطاطرة قيادة بوحمام إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 01 هكتار 37 ار 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : مصطفى بن إبراهيم وورثة العسكري؛ 

شرقا : ورثة العسكري، محمد بن امحمد ومحمد زغلول بن سالم؛

جنوبا : عائشة طلحة ومحمد علواني؛

غربا : ورثة مسعود بن محمد، عائشة طلحة ومحمد الداودي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- محرر ثابت التاريخ في 02 ماي 2016.

- محرر ثابت التاريخ في 14 ديسمبر 2016.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 07 يناير 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 17 سبتمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 17 سبتمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 18 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على الساعة 10 و30 د صباحا.

مطلب رقم 157785 - 44

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020 . 

طالب التحفيظ :

 - مبارك زغلول بن محمد نسبة 2/9 سهما.

 - مليكة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - مينة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - فتيحة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - حفيظة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - صباح زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - كرمية زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - فوزية زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حبال حمو".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "حبال حمو".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار يعلى أوالد بوبكر جماعة العطاطرة قيادة بوحمام إقليم 

ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 02 هكتارين 29 ار 68 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : البر أحمد بن قدور؛ 

شرقا : سيدي محمد بن سيدي حلسن؛

جنوبا : اخلمار ولد بن الشاوي؛

غربا : ورثة سي عبداملالك.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- عقد عرفي مصحح اإلمضاء في 21 سبتمبر 2004.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 07 يناير 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 17 سبتمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 17 سبتمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 18 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على الساعة 11 و 45 د صباحا.

مطلب رقم 157786 - 44

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020 . 

طالب التحفيظ :

 - مبارك زغلول بن محمد نسبة 2/9 سهما.

 - مليكة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - مينة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - فتيحة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - حفيظة زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - صباح زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - كرمية زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

 - فوزية زغلول بنت محمد نسبة 1/9 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلتاترة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "اخلتاترة".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار يعلى أوالد بوبكر جماعة العطاطرة قيادة بوحمام إقليم 

ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 98 ار 40 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : رابحة بنت سي مبارك؛ 

شرقا : عبدالقادر بن احلسن؛

جنوبا : أوالد جابر؛

غربا : ولد سعيد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- عقد عرفي مصحح اإلمضاء في 05 يوليو 2002.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 07 يناير 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 17 سبتمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 17 سبتمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 18 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 28 ديسمبر 2020 على الساعة 13 صباحا.

مطلب رقم 157787 - 44

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020. 

طالب التحفيظ :

 - محمد اتيولي بن مبارك.

 - عبداهلل اتيولي بن مبارك. بدون نسبة معينة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض سيدي امحمد الصنهاجي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "أرض سيدي امحمد الصنهاجي"

نوعه : أرض فالحية.

إقليم  عمران  أوالد  قيادة  تامدة  جماعة  البياض  مرس  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 01 هكتار 57 ار 13 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 53608 - 44؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 53763 - 44؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 53585 - 44؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 53745 - 44.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- محرر ثابت التاريخ في 24 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 29 ديسمبر 2020 على الساعة 09 و 30 د صباحا.

مطلب رقم 157788 - 44

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : الغندور عبدالفتاح بن عبداهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضاية احلاج علي 1".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "ضاية احلاج علي 1".

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : دوار النواصرة جماعة كريديد قيادة أوالد عمران إقليم ودائرة 

سيدي بنور .

مساحته : 01 هكتار 15 ار 17 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : الغندور عبداملنعم؛ 

شرقا : ورثة عبداللطيف بن محمد بن الغندور؛

جنوبا : ورثة طاهري الغندور وطريق؛

غربا : عبداملولى الركراكي ومن معه.
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي في 27 سبتمبر 2017.

- رسم استدراك عدلي في 30 سبتمبر 2020.

-شهادة إدارية مؤرخة في 15 أغسطس  2016

تاريخ التحديد املؤقت : 04 يناير 2021 على الساعة 09 و 30 د صباحا.

مطلب رقم 157789 - 44

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : مصلحة فاطمة بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سليخني".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "سليخني".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار عمي حيدة جماعة كريديد قيادة أوالد عمران إقليم ودائرة 

سيدي بنور .

مساحته : 18 ار 51 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : الصردي فاحتة؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : محمد بن محمد؛

غربا : احلسن بن الصردي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي في 19سبتمبر 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 14 سبتمبر 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 14أكتوبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 04 يناير 2021 على الساعة 11 صباحا.

 خالصة اصالحية -  تتعلق بامللك املسمى "البير" 
مطلب رقم 14097 - 44

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 07 أغسطس 2020. فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى "البير" ذي مطلب التحفيظ رقم 14097 - 44.

الثاني  الشطر  العليا  املنطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم  الكائن 

منطقة الضم املسماة ب ر  3-2 واملتكون من أرض فالحية مساحته 

قبل عمليات الضم 85 ار 44 سنتيار. تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن 

فصاعدا في اسم السيد نورالدين بنعبو بن املصطفى. وذلك بناء على 

العقود السابق إيداعها وكذا :

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2018.

- شهادة الوفاة مؤرخة في 02 يوليو 2018.

- محرر ثابت التاريخ في 10 أغسطس 2019.

- ملحق تصحيحي ثابت التاريخ في 24 يوليو 2020.

- شهادة إدارية بالرهن مؤرخة في 25 أغسطس 2019.

- شهادة املوافقة على حتويل الرهن مؤرخة في 30 أغسطس 2019.

-شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 30 أغسطس 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                   املصطفى بومهدي.

 

محافظة برشيد       

مطلب رقم 18876 - 53

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد  عبد اجلواد بن حميدة . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد سهب عرابة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد سهب عرابة .

نوعه : أرض فالحية بها بئر و سكنى .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف .

مساحته : 10 آر تقريبا.

يحده :

شماال : طريق عمومية من 5 امتار ؛

شرقا : محمد السليمي ؛

جنوبا : عبد السالم الناهي ؛

غربا : عبد السالم الناهي ؛

احلقوق العينية والتحمالت خط كهربائي

أصل امللك :

  4086 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   -

صحيفة 146 كناش األمالك عدد 1 بتاريخ 11 سبتمبر 1985.

 04 صحيفة    06 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

كناش األمالك عدد 149  بتاريخ 05 أبريل 2019.

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 213  صحيفة 167 

كناش األمالك عدد 155  بتاريخ 27 نوفمبر 2019.

- نسخة من نظير لوكالة موثقة مؤرخة في 19 نوفمبر 2019.

- نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 08 مؤرخة في 20 فبراير 2019.

- تصريح بالضياع مؤرخ في 23 سبتمبر 2020.

- جدول املساحات املبنية مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 29 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18877 - 53

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن يعيش بن عبد الفاضل . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض القريعة . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اجلنان .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد احريز .

مساحته : 16 آر 68 س تقريبا.

يحده :

شماال : ممر من 10 امتار ؛

شرقا : فاطنة شافي ؛

جنوبا : شافي نور الدين ؛

غربا : رضوان شافي ؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء

أصل امللك :

 25 صحيفة   36 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 159 بتاريخ 25 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 01 مؤرخة في 27 فبراير 2020.

- جدول املساحات املبنية مؤرخ في 15 أكتوبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 30 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18878 - 53

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم الفاطمي بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض القرعة 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الكرمة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد احريز .

مساحته : 9 آر 87 س تقريبا.

يحده :

شماال : ممر من 10 امتار ؛

شرقا : طريق عرضها 3 امتار ؛

جنوبا : ورثة شافي عباس بن محمد ؛

غربا : محمد بن يعيش ؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء

أصل امللك:

 25 صحيفة   37 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 159 بتاريخ 26 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 39 مؤرخة في 24 يوليو 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 30 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18879 - 53

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد يوسف مرفوق بن احلسني . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلوض . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلوض .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار الكرارمة .

مساحته : 01 هك تقريبا.

يحده :

شماال : ورثة عبد الكرمي داميل ؛

شرقا : عاللي حياة ؛

جنوبا : فتيحة مدكوري ؛

غربا : طريق من 5 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 473 صحيفة 365 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 02 سبتمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 90 صحيفة 61 كناش 

األمالك عدد 158 بتاريخ 15 يوليو 2020.

- شهادة ادارية عدد 42 .

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 30 ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18880 - 53

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ السادة :

بوشعيب بكار بن محمد بنسبة 1/3 

احمد بكار بن محمد بنسبة 1/3 

العيدي بكار بن محمد بنسبة 1/3 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض بوشريك . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض بوشريك.

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار الدحامنة .

مساحته : 01 هك 91 آر 83 س تقريبا.

يحده :

شماال : احمد بن بوشعيب بن حلسن و ر ع عدد 1846/ت ؛

شرقا : دحمان بن اليماني ؛

جنوبا : دحمان بن اليماني ؛

غربا : الزوهرة بنت اجلياللي ؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء

أصل امللك:

 44 صحيفة   69 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 137 بتاريخ 09 مارس 2017.

- نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 25 مؤرخة في 13 فبراير 2017 .

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 29 ديسمبر 2020 على الساعة احلادية عشر صباحا .
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مطلب رقم 18881 - 53

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم موصلي بن احمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلروشة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضيعة الزهراء .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار املوانيك .

مساحته : 01 هك 70 آر 90 س تقريبا.

يحده :

شماال : الشمسي مرمي و فكري عبد السالم ؛

شرقا : طريق مارة عرضها 5 امتار ؛

جنوبا : طريق مارة عرضها 5 امتار و ورثة بريبر ؛

غربا : ر ع عدد 24899/س ؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 262 صحيفة 340 

كناش األمالك عدد 124 بتاريخ 18 يونيو 2015.

- رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 490 صحيفة 378 

كناش اخملتلفة عدد 54 بتاريخ 09 يوليو 2015.

- نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 292 صحيفة 

224 كناش التركات عدد 40 بتاريخ 10 يناير 2014.

- نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 375 صحيفة 

361 كناش التركات عدد 50 بتاريخ 26 سبتمبر 2016.

 254 336 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 25 مارس 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 04 يناير 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18882 - 53

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حفيظة بصاص بنت عبد السالم . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : الدير 1 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدير 1 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة رياح دوار الغفيرات .

مساحته : 27 آر 77 س تقريبا.

يحده :

شماال : الطريق املارة من اوالد العسري الى الطريق الوطنية رقم 11 ؛

شرقا : محمد سومان ؛

جنوبا : بن كروم عبد الكرمي ؛

غربا : البخاري العربي بن املقدم و البخاري احمد بن املقدم ؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 590 صحيفة 446 

كناش األمالك عدد 93 بتاريخ 21 أكتوبر 2009.

 394 422 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 30 يناير 2018.

 222 319 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 158 بتاريخ 10 سبتمبر 2020.

- شهادة ادارية عدد 16/2017 مؤرخة في 20 أكتوبر 2017.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 04 يناير 2021 على الساعة العاشر و النصف صباحا .

مطلب رقم 18883 - 53

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد زينب القداري بنت قدور . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الكدية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الكدية .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد عالل اوالد موسى .

مساحته : 26 آر 90 س تقريبا.

يحده :

شماال : بالعودة مصطفى ؛

شرقا : الكردودي احلسني ؛

جنوبا : بالعودة رشيد ؛

غربا : ممر من 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 227 صحيفة 326 

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 13 ديسمبر 2019.

 426 296 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 25 ديسمبر 2019.

 427 297 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 25 ديسمبر 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 152 مؤرخة في 15 نوفمبر 2019.

- صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 26 

نوفمبر 2019

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 04 يناير 2021 على الساعة الثانية زواال.

مطلب رقم 18884 - 53

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد زينب القداري بنت قدور . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : دريوة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دريوة .
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نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد عالل اوالد موسى .

مساحته : 01 هك 65 آر 85 س تقريبا.

يحده :

شماال : ورثة احلاج حمو بن احلطاب وورثة املفضل بليل ؛

شرقا : ورثة احلاج العناية هروال والرسم العقاري 37178 - 53 ؛

جنوبا :  الرسم العقاري 37178 - 53 ؛

غربا :  الرسم العقاري 37178 - 53 و  الرسم العقاري 32429 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 666 صحيفة 484 

كناش األمالك عدد 97 بتاريخ 11 ماي 2010.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 574 

صحيفة 484 كناش التركات عدد 30 بتاريخ 20 يناير 2009.

 220 292 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 15 فبراير 2019.

- رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 45 صحيفة 21 

كناش اخملتلفة عدد 72 بتاريخ 21 فبراير 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 386 مؤرخة في 27 يناير 2010.

- صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 26 

نوفمبر 2019.

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 01 يونيو 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد 04 يناير 2021 على الساعة الثالثة زواال .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                 فريد بدري.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33851 - 55 

تاريخ اإليداع : 3 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بورية بلوطي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بورية بلوطي" 

مشتمالته : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار ابشير.

مساحته : 1 هـ 70 آ تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة أيت باقي وورثة أيت حيمي. 

شرقا : شعبة 

جنوبا : ورثة ايت بوكروم 

غربا : ملك األوقاف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشى 

سند التملك  : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 5 أكتوبر 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 4 يناير 2021 على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 33852 - 55 

تاريخ اإليداع : 3 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بورية قرب الروضة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بورية قرب الروضة" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار الرقاد

مساحته : 22 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق و حسن أيت عاصر

شرقا : ملك األوقاف 

جنوبا : ورثة أيت أوتالب 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 5 أكتوبر 2020

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 يناير 2021 على الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 33853 - 55 

تاريخ اإليداع : 3 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بورية باغير نوشن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بورية باغير نوشن" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار تفدجة

مساحته : 2 هـ 10 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة ايت عبد اهلل 

شرقا : ورثة ايت صالح ابراهيم 

جنوبا : ورثة أيت ناصر ميمون 

غربا : ورثة أيت ناصر ميمون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء
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سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 5 أكتوبر 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 يناير 2021 على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 33854 - 55 

تاريخ اإليداع : 3 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بورية قرب ادار فراضي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بورية قرب ادار فراضي" 

مشتمالته : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار تفدجة. 

مساحته : 82  آ تقريبا 

حدوده:

شماال : ورثة سهيل محمد بن عبد اهلل

شرقا : طريق 

جنوبا : توريت بن حدو وورثة بن ادريس وورثة احماد أعلي جنبلني 

غربا : بهي ناصر بن ابراهيم وورثة سهيل محمد بن عبد اهلل

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 5 أكتوبر 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

 14 الساعة  2021 على  يناير   4 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

بعد الزوال.

مطلب رقم 33855 - 55 

تاريخ اإليداع : 5 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورية باللوز تامولت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بورية باللوز تامولت"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار تفدجة

مساحته : 50 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ابراهيم املوحي 

شرقا : ابراهيم املوحي 

جنوبا : أوحلبيب محمد 

غربا : ملك األوقاف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 5 أكتوبر 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

 12 الساعة  2021 على  يناير   5 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و45 دقيقة زواال .

مطلب رقم 33856 - 55 

تاريخ اإليداع : 5 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة أسفل الظفرة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بقعة أسفل الظفرة" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار تفدجة 

مساحته : 10 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة سهيل محمد

شرقا : التاقي ابراهيم و السعيد بن حسني 

جنوبا : امزراو حسن و ايت شيتاشن محمد 

غربا : احضران اعزان و احضران حسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 5 أكتوبر 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 يناير 2021 على الساعة 11 صباحا .

مطلب رقم 33857 - 55 

تاريخ اإليداع : 5 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورية باغبالو تفدجة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بورية باغبالو تفدجة" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار تقدجة 

مساحته : 20 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ابراهيم املوحي وورثة ايت حمو نايت عبد اهلل 

شرقا : ابراهيم املوحي 

جنوبا : ورثة ايت حمد نايت عبد اهلل و ابراهيم املوحي 

غربا : ورثة ايت اليزيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 5 أكتوبر 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 يناير 2021 على الساعة 12 زواال. 
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مطلب رقم 33858 - 55 

تاريخ اإليداع : 5 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورية بأمزر نحضران"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بورية بأمزر نحضران" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار تفدجة 

مساحته : 66  آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق وورثة ايت عبد اهلل محمد بن حسني 

شرقا : شرفي حسني وورثة شعبان عبد السالم أفقير 

جنوبا : ابراهيم ارجدال و شرفي حسني 

غربا : ورثة اجبلني عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 5 أكتوبر 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 يناير 2021 على الساعة 10 صباحا .

مطلب رقم 33859 - 55 

تاريخ اإليداع : 5 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أغان فوق الظفرة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أغان فوق الظفرة" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واولى احملل املدعو دوار تفدجة

مساحته : 9 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة ايت سهيل محمد 

شرقا : احلسني بن عبد السالم تفديد 

جنوبا : احلسني بن وليد نحضران 

غربا : احلسن ارجدال 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 5 أكتوبر 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

 11 الساعة  2021 على  يناير   5 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة صباحا.

 

مطلب رقم 33860 - 55 

تاريخ اإليداع : 9 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : لوطار املصطفى بن أحمد بنسبة 1-1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوفني

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوفني 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاكلفت احملل املدعو بوفني 

مساحته : 1هـ 58 آ 36 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : شعبة 

جنوبا : ورثة محمد لوطار 

غربا : شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 14سبتمبر 2020 

 - شهادة إدارية بتاريخ 23 أكتوبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 يناير 2021 على الساعة 14 و30 

دقيقة بعد الزوال.

 

مطلب رقم 33861 - 55 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : جنان أحمد بن صالح بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : الداو أمازير

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الداو أمازير

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو دوار أوزود 

مساحته : 95 آ 56 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : شعبة 

شرقا : باتريك لعميري 

جنوبا : ايت بارحو 

غربا : سيدي الهاشمي بني العباسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 18يونيو 2013 

 - نسخة رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 9 يوليو 2013 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28 أغسطس 2013 

 - شهادة إدارية بتاريخ 29 سبتمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 يناير 2021 على الساعة 11 صباحا.

 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بحيرة اشبارو "

 الـذي أدرج ملخص مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية

 رقم 1130 املؤرخـة في 26 أغسطس 2020 

مبقتضى املطلب اإلصالحي املؤرخ في 02 نوفمبر 2020. فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى "الغويبة" ذي املطلب رقم 33733 - 55. الكائن 

اآلن  من  تتابع  بوعشيبة.  دوار  املدعو  احملل  انزو  جماعة  أزيالل  بإقليم 

فصاعدا وفق البيانات التالية : 

طالب التحفيظ : 
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العمراني عبد احلليم بن محمد بنسبة 1 - 2 من حق امللكية التامة . 

العمراني عبد الغفور بن محمد بنسبة 1 - 2 من حق امللكية التامة . 

 وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا وكذا : 

 - رسم عدلي موضوعه بيع مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 

والباقي بدون تغيير. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                                   عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم  22980 - 56

تاريخ اإليداع : 02  نوفمبر  2020

طالب التحفيظ : حمدي عبد الصمد  بن احلبيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عبد الصمد حمدي"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عبد الصمد حمدي" 

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابقني علويني.

موقعه : احملل املدعو : حي تيرت العليا مدينة كلميم.

مساحته : 01 آر 40 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : عبد اجلليل ملليح؛ 

جنوبا : بورحيم مبارك؛

غربا : محمد اياو؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

  448 2013 مضمن  بعدد  07 فبراير  - رسم شراء عدلي مؤرخ في   1

صحيفة 438 سجل األمالك رقم 54 بتاريخ 22 فبراير 2013 توثيق كلميم.

2 - صورة طبق األصل من رسم اراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 10 

 84 صحيفة   68 عدد   18 رقم  التركات  بسجل  مضمن   2012 يوليو 

بتاريخ 10 يوليو 2012 توثيق العيون.

ديسمبر   30 في  مؤرخ  عدلي  رسم شراء  من  األصل  - صورة طبق   3

1971 مضمن بصحيفة 9 عدد 9 كناش 1 عدد 21 توثيق كلميم 

 2018 15 فبراير  4 - صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في 

مضمنة بسجل اخملتلفة رقم 43 حتت عدد 232 بتاريخ 26 فبراير 2018 

توثيق كلميم 

 31 في  اإلمضاء  مصححة  عرفية  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  5

يوليو 2012 

 16 في  اإلمضاء  مصححة  عرفية  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  6

يوليو 2012

7 -  شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 16 أكتوبر 2020.

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 .

مطلب رقم 22981 - 56

تاريخ اإليداع : 02  نوفمبر  2020

طالبة التحفيظ : العروسي جميعة بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك جميعة العروسي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك جميعة العروسي"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : احملل املدعو حي الفيال ، مدينة كلميم

مساحته 60 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : يحظيه طوير ؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك 

بسجل  مضمن   2020 مارس   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

األمالك رقم 73 حتت عدد 327 بتاريخ 08 يونيو 2020 توثيق كلميم.

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية عدد 03 مؤرخة في 13 يناير 2020.

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 00.

مطلب رقم 22982 - 56

تاريخ اإليداع : 02  نوفمبر  2020

طالب التحفيظ :

1 - احلسن خروف بن محمد مولود، بنسبة 14 - 56. 

2 - سعاد خروف بنت محمد مولود، بنسبة 07 - 56.

3 - مينة خروف بنت محمد مولود، بنسبة 07 - 56.

4 - كلثومة خروف بنت محمد، بنسبة 07 - 56. 

5 - الزهرة خروف بنت ابراهيم، بنسبة 07 - 56. 

 6 - عبد اللطيف خروف بن محمد مولود، بنسبة 14 - 56. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك خروف 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك خروف 2" 

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه احملل املدعو اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي، إقليم كلميم.

مساحته :  10هكتار41آر64سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده 
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شماال :  الواد؛

 شرقا :  الراجي عبد الرحمان بن محمد؛

جنوبا :  الراجي عبد الرحمان بن محمد و بعضا كويجان محمد بن احلسن؛

غربا : ورثة خروف أحمد بن احلبيب؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك 

 136 عدد  حتت   41 عدد   01 كناش  من  أخدت  عدلية  بيع  نسخة   -  1

صحيفة 118، مضمنة بعدد 683 صحيفة 340 سجل رقم 30 اخملتلفة 

بتاريخ 22 ديسمبر 2009 توثيق كلميم.

2 - رسم إراثة عدلية مؤرخة في 29 أكتوبر 2013 مضمنة بعدد 290 

صحيفة 245 سجل التركات رقم 22 بتاريخ 13  نوفمبر  2013 توثيق كلميم.

3 - رسم وكالة عدلية مؤرخة في 25 أغسطس 2020 مضمنة بعدد 

375 صحيفة 275 سجل اخملتلفة رقم 77 بتاريخ 26  أغسطس  2020 

توثيق انزكان.

4 - شهادة إدارية عدد 31/2020 مؤرخة في 20 مارس 2020.

5 - نسخة طبق األصل من محضر قسمة مؤرخة في 18 مارس 2019 ملف 

التنفيذ عدد 20/2019 قسم التنفيذ املدني باحملكمة االبتدائية بكلميم.

يوليو   23 6 - نسخة طبق األصل من تقرير خبرة قضائية مؤرخ في 

2018 ملف عقاري عدد15/1401/ 2018 باحملكمة االبتدائية بكلميم.

7 - نسخة تبليغية من حكم رقم 171 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2018 

عن احملكمة االبتدائية بكلميم، ملف عقاري عدد 15/1401/2018.

 2020 مارس   11 في  مؤرخة  االستئناف  و  التعرض  بعدم  - شهادة   8

ملف التبليغ عدد 23/2019.

9 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 1973 

مضمن بصحيفة 257 عدد 319 كناش 1 عدد 23 توثيق كلميم.

10 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 1972 

مضمن بصحيفة 353 عدد 413 كناش 1 عدد 21 توثيق كلميم.

11 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 1972 

مضمن بصحيفة 354 عدد 414 كناش 1 عدد 21 توثيق كلميم.

12 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 

1972 مضمن بصحيفة 20 عدد 27 كناش 1 عدد 23 توثيق كلميم.

13 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 25 ابريل 2014 

مضمن بعدد 94 صحيفة 124 سجل التركات رقم 23 بتاريخ 05 ماي 

2014 توثيق كلميم.

على   2021 يناير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 00.

مطلب رقم 22983 - 56

تاريخ اإليداع 02  نوفمبر  2020.

طالب التحفيظ :

 1 - احلسن خروف بن محمد . مولود بنسبة 14 - 56.

2 - سعاد خروف بنت محمد مولود بنسبة 07 - 56.

3 - مينة خروف بنت محمد مولود بنسبة 07 - 56.

4 - كلثومة خروف بنت محمد بنسبة 07 - 56. 

5 - الزهرة خروف بنت ابراهيم بنسبة 07 - 56. 

6 - عبد اللطيف خروف بن محمد مولود بنسبة 14 - 56. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك خروف 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك خروف 1" 

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه احملل املدعو اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي، إقليم كلميم.

مساحته : 03هكتار17آر31سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : الراجي عبد الرحمان بن محمد ؛

 شرقا : كويجان محمد بن احلسن؛

جنوبا : ورثة خروف أحمد بن احلبيب؛

غربا : احلاج مبارك األخصاصي بعضا وورثة خروف أحمد بن احلبيب في 

البعض اآلخر؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك 

 01 كناش  من  أخدت  عدلية  بيع  نسخة  من  األصل  طبق  صورة   -  1

عدد 41 حتت عدد 136 صحيفة 118، مضمنة بعدد 683 صحيفة 340 

سجل رقم 30 اخملتلفة بتاريخ 22 ديسمبر 2009 توثيق كلميم.

أكتوبر   29 في  مؤرخة  عدلية  إراثة  رسم  من  األصل  - صورة طبق   2

2013 مضمنة بعدد 290 صحيفة 245 سجل التركات رقم 22 بتاريخ 

13  نوفمبر  2013 توثيق كلميم.

3 - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 25 أغسطس 

2020 مضمنة بعدد 375 صحيفة 275 سجل اخملتلفة رقم 77 بتاريخ 

26 أغسطس 2020 توثيق انزكان.

4 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية عدد 31/2020 مؤرخة في 20 

مارس 2020.

5 - نسخة طبق األصل من محضر قسمة مؤرخة في 18 مارس 2019 ملف 

التنفيذ عدد 20/2019 قسم التنفيذ املدني باحملكمة االبتدائية بكلميم.

يوليو   23 6 - نسخة طبق األصل من تقرير خبرة قضائية مؤرخ في 

2018 ملف عقاري عدد 15/1401/2018 باحملكمة االبتدائية بكلميم.

7 - نسخة تبليغية من حكم رقم 171 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2018 

عن احملكمة االبتدائية بكلميم، ملف عقاري عدد 15/1401/2018.

8 - صورة طبق األصل من شهادة بعدم التعرض و االستئناف مؤرخة 

في 11 مارس 2020 ملف التبليغ عدد 23/2019.

9 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 1973 

مضمن بصحيفة 257 عدد 319 كناش 1 عدد 23 توثيق كلميم.

10 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ماي 1972 

مضمن بصحيفة 353 عدد 413 كناش 1 عدد 21 توثيق كلميم.

11 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 1972 

مضمن بصحيفة 354 عدد 414 كناش 1 عدد 21 توثيق كلميم.
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12 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 

1972 مضمن بصحيفة 20 عدد 27 كناش 1 عدد 23 توثيق كلميم.

13 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 25 ابريل 2014 

مضمن بعدد 94 صحيفة 124 سجل التركات رقم 23 بتاريخ 05 ماي 

2014 توثيق كلميم.

على   2021 يناير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 00.

مطلب رقم 22984 - 56

تاريخ اإليداع : 02  نوفمبر  2020

طالب التحفيظ : احلسن الراجي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الراجي 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الراجي 1"

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أباينو، قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 10هكتار41آر64سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : إد موسى البينوني؛ 

 شرقا : احلسن بن بريك بعضا و بعضا احلاج برا؛ 

جنوبا : كويجان محمد بن احلسن ؛

غربا : الراجي عبد الرحمان بن محمد؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 1973 مضمن بصحيفة 257 

عدد 319 كناش 1 عدد 23 توثيق كلميم.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 1972 مضمن بصحيفة 353 

عدد 413 كناش 1 عدد 21 توثيق كلميم.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 1972 مضمن بصحيفة 354 

عدد 414 كناش 1 عدد 21 توثيق كلميم.

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 1972 مضمن بصحيفة 

20 عدد 27 كناش 1 عدد 23 توثيق كلميم.

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ماي 1975 مضمن بصحيفة 105 

عدد 156كناش 1 عدد 28 يوم 16  أغسطس  1975 توثيق كلميم.

6 - شهادة إدارية عدد 30/2020 مؤرخة في 20 مارس 2020.

7 - نسخة طبق األصل من محضر قسمة مؤرخة في 18 مارس 2019 ملف 

التنفيذ عدد 20/2019 قسم التنفيذ املدني باحملكمة االبتدائية بكلميم.

يوليو   23 8 - نسخة طبق األصل من تقرير خبرة قضائية مؤرخ في 

2018 ملف عقاري عدد 15/1401/2018 باحملكمة االبتدائية بكلميم.

9 - نسخة عادية من حكم رقم 171 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2018 

عن احملكمة االبتدائية بكلميم، ملف عقاري عدد 15/1401/2018.

10 - شهادة بعدم التعرض و االستئناف مؤرخة في 11 مارس 2020 

ملف التبليغ عدد 23/2019.

11 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 25 ابريل 2014 

مضمن بعدد 94 صحيفة 124 سجل التركات رقم 23 بتاريخ 05 ماي 

2014 توثيق كلميم.

12 - نسخة طبق األصل من نيابة عدلية مؤرخة في 26 ديسمبر 2006 

مضمنة بعدد 248 كناش اخملتلفات رقم 18 في 11 يناير 2007 توثيق تيزنيت.

على   2021 يناير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 30.

مطلب رقم 22985 - 56

تاريخ اإليداع : 02  نوفمبر  2020

طالب التحفيظ : احلسن الراجي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الراجي 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "ملك الراجي 2" 

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه احملل املدعو اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي، إقليم كلميم.

مساحته : 03هكتار17آر31سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : ورثة خروف أحمد بن احلبيب؛

 شرقا : الكوني محمد؛

جنوبا : ورثة احلاج مبارك األخصاصي؛

غربا : احلاج مبارك األخصاصي بعضا و في البعض املطلب رقم 1387 - 31؛

احلقوق العينية الشيء

أصل امللك 

1 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يناير 1973 

مضمن بصحيفة 257 عدد 319 كناش 1 عدد 23 توثيق كلميم.

2 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 1972 

مضمن بصحيفة 353 عدد 413 كناش 1 عدد 21 توثيق كلميم.

3 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 1972 

مضمن بصحيفة 354 عدد 414 كناش 1 عدد 21 توثيق كلميم.

4 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 

1972 مضمن بصحيفة 20 عدد 27 كناش 1 عدد 23 توثيق كلميم.

5 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ماي 1975 

مضمن بصحيفة 105 عدد 156كناش 1 عدد 28 يوم 16  أغسطس  

1975 توثيق كلميم.

6 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 25 ابريل 2014 

مضمن بعدد 94 صحيفة 124 سجل التركات رقم 23 بتاريخ 05 ماي 

2014 توثيق كلميم.

7 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية عدد 30/2020 مؤرخة في 20 

مارس 2020.
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8 - نسخة طبق األصل من محضر قسمة مؤرخة في 18 مارس 2019 ملف 

التنفيذ عدد 20/2019 قسم التنفيذ املدني باحملكمة االبتدائية بكلميم.

يوليو   23 9 - نسخة طبق األصل من تقرير خبرة قضائية مؤرخ في 

2018 ملف عقاري عدد 15/1401/2018 باحملكمة االبتدائية بكلميم.

7 - نسخة تبليغية من حكم رقم 171 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2018 

عن احملكمة االبتدائية بكلميم، ملف عقاري عدد 15/1401/2018.

10 - صورة طبق األصل من شهادة بعدم التعرض و االستئناف مؤرخة 

في 11 مارس 2020 ملف التبليغ عدد 23/2019.

11 - نسخة طبق األصل من نيابة عدلية مؤرخة في 26 ديسمبر 2006 

مضمنة بعدد 248 كناش اخملتلفات رقم 18 في 11 يناير 2007 توثيق تيزنيت.

على   2021 يناير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 00

مطلب رقم 22986 - 56

تاريخ اإليداع : 03  نوفمبر  2020

طالب التحفيظ : الزهيري بوجمعة بن ميلود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزهيري" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "الزهيري" 

نوعه : أرض عارية.

موقعه احملل املدعو حي تيرت العليا مدينة كلميم.

مساحته : 64 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : الزنقة؛

 شرقا : نور الدين صابير؛ 

جنوبا : عمر الزعيم؛

غربا : بوجمعة الزهيري؛

احلقوق العينية الشيء

أصل امللك 

1 - رسم بيع عرفي مصحح اإلمضاء في 28 ديسمبر 2009.

2 - شهادة إدارية عدد 30 ق.ت.ت/ج.ك مؤرخة في 23 يونيو 2020.

3 - صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مضمن بصحيفة 103 عدد 

143 كناش 01 عدد 28 بتاريخ 16 أغسطس 1975 توثيق كلميم.

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 00.

مطلب رقم 22987 - 56

تاريخ اإليداع : 09  نوفمبر  2020

طالبي التحفيظ :

1 - ابراهيم راشيد بن عمر بنسبة ½.

2 - صالح الغويزي بن عمر بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "راشيد و الغويزي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "راشيد و الغويزي " 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه احملل املدعو اجلماعة القروية القصابي، قيادة القصابي إقليم كلميم.

مساحته : 17هكتار 05آر 70سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : الرسم العقاري رقم 14842 - 56 و مطلب التحفيظ رقم  1715 - 31؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  17749 - 56؛ 

جنوبا : انازوم حمودا؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  5791 - 56؛

احلقوق العينية :

1 - خط كهربائي متوسط التوتر و عمود كهربائي2 - خط كهربائي 

منخفض التوتر و عمودين كهربائيني.

أصل امللك 

1 - نسخة استمرار عدلية ضمن أصلها بعدد 109 صحيفة 88 كناش 

01 عدد 17 توثيق كلميم.

2 - شهادة إدارية عدد 09/2020/ ق.ت.ت مؤرخة في 17 فبراير 2020.

455 سجل  457 صحيفة  بعدد  عدلية مضمنة  - نسخة قسمة   3

األمالك عدد 63 بتاريخ 25 مارس 2016 توثيق كلميم.

4 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 2020، مضمن بتاريخ 

16 سبتمبر 2020 سجل اخملتلفة عدد 48 حتت عدد 507 توثيق كلميم.

5 - نسخة تسليم عدلية مضمنة حتت عدد 90 صحيفة 95 سجل 

التركات عدد 61 بتاريخ 09 فبراير 2015.

6 - رسم إراثة عدلية مؤرخة في 19 سبتمبر 2014، مضمنة حتت عدد 

381 صحيفة 334 سجل التركات عدد 23 بتاريخ 30 سبتمبر 2014 

توثيق كلميم.

7 - نسخة اراثة عدلية ضمن أصلها بعدد 214 صحيفة 135 كناش 

03 عدد 06 توثيق كلميم.

8 - عقد وكالة خاصة ثابتة التاريخ مصححة اإلمضاء في 05 سبتمبر 2018.

 17 في  مؤرخة  عرفية  مفوضة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  9

أغسطس 1992.

10 - صورة طبق األصل من وكالة مفوضة عرفية مؤرخة في 20 يوليو 1995.

 08 في  اإلمضاء  عامة مصححة  وكالة  من  األصل  - صورة طبق   11

أغسطس 1991.

 08 12 - صورة طبق االصل من وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 

أكتوبر 1986.

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 00.

مطلب رقم 22988 - 56

تاريخ اإليداع : 09  نوفمبر  2020

طالب التحفيظ : علي بوسعيد بن بلعيد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جرادي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك "جرادي " 

نوعه : أرض بها بناية، أشجار نخيل، بئر، صهريج و حوش.
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موقعه احملل املدعو جماعة أم الكردان قيادة أديس إقليم طاطا.

مساحته : 01هكتار15آر01سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : الزنقة؛

 شرقا : محمد بن عدي؛ 

جنوبا : ابو الوفاء؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك 

1 - رسم استمرار عقاري عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2020، مضمن 

بسجل األمالك رقم 7 حتت عدد 408 صحيفة423 توثيق طاطا.

اإلمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  وكالة  من  االصل  طبق  صورة   -  2

بتاريخ 14 سبتمبر 2020.

اإلمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  3

بتاريخ 14 سبتمبر 2020.

4 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية عدد 02/م ا د/ق ش ا مؤرخة في 

11 اغسطس 2020.

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 00.

مطلب رقم 22989 - 56

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر  2020

طالب التحفيظ : عبد الرحمان الراجي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الراجي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك " الراجي " 

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه احملل املدعو اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي، إقليم كلميم.

مساحته : 10هكتار41آر64سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : الواد بعضا و في البعض اآلخر اد موسى البينوني؛

 شرقا : الراجي احلسن بن محمد؛

جنوبا : كويجان محمد بن احلسن؛

غربا : ورثة خروف محمد مولود بن احلبيب؛

احلقوق العينية الشيء.

أصل امللك 

1 - صورة طبق األصل من نسخة شراء عدلية مؤرخة في 20 سبتمبر 

1972 أخذت من كناش 1 عدد 23 حتت عدد 27 صحيفة 20 توثيق كلميم.

2 - صورة طبق األصل من نسخة شراء عدلية مؤرخة في 20 يناير 1973 

أخذت من كناش 1 عدد 23 حتت عدد 319 صحيفة 257 توثيق كلميم.

3 - صورة طبق األصل من نسخة شراء عدلية مؤرخة في 17 ماي 1972 

أخذت من كناش 1 عدد 21 حتت عدد 413 صحيفة 353 توثيق كلميم.

3 - صورة طبق األصل من نسخة شراء عدلية مؤرخة في 17 ماي 1972 

اخذت من كناش 1 عدد 21 حتت عدد 414 صحيفة 354 توثيق كلميم.

4 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ماي 1975 

16أغسطس   يوم   28 عدد   1 156كناش  عدد   105 بصحيفة  مضمن 

1975 توثيق كلميم.

5 - شهادة إدارية عدد 90/2020 مؤرخة في 09 سبتمبر 2020.

و مفوضة عرفية مصححة  وكالة عامة  األصل من  - صورة طبق   6

اإلمضاء بتاريخ 13 يوليو 2017.

6 - شهادة مطابقة االسم عدد 67/2018 مؤرخة في 28 فبراير 2018.

7 - شهادة مطابقة االسم عدد 66/2018 مؤرخة في 28 فبراير 2018

8 - شهادة مطابقة االسم عدد 69/2018 مؤرخة في 28 فبراير 2018

9 - نسخة طبق األصل من محضر قسمة مؤرخة في 18 مارس 2019 ملف 

التنفيذ عدد 20/2019 قسم التنفيذ املدني باحملكمة االبتدائية بكلميم.

10 - نسخة طبق األصل من تقرير خبرة قضائية مؤرخ في 23 يوليو 

2018 ملف عقاري عدد 15/1401/2018 باحملكمة االبتدائية بكلميم.

11 - نسخة طبق األصل من حكم رقم 171 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 

2018 عن احملكمة االبتدائية بكلميم، ملف عقاري عدد 15/1401/2018.

12 - صورة طبق األصل من شهادة بعدم التعرض و االستئناف مؤرخة 

في 28 فبراير 2019 ملف التبليغ عدد 23/2019.

على   2021 يناير   12   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 00

مطلب رقم 22990 - 56

تاريخ اإليداع : 10  نوفمبر  2020

طالب التحفيظ : عبد مولود العروي بن امبارك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مولود "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك " مولود " 

نوعه : قطعة أرضية.

موقعه جماعة و قيادة فاصك، إقليم كلميم

مساحته : 05هكتار تـقـريـبـا.

حدوده 

شماال : أبوشا احملجوب؛

 شرقا : ملك ادبال؛

جنوبا : طريق أسا الزاك؛

غربا : ايت سعيد ويحي؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2020 مضمن بسجل 

األمالك رقم 61 حتت عدد 771 صحيفة 473 توثيق مركز أوالد تامية.

2 - صورة طبق األصل من شهادة غدارية عدد 101/ م ش ق مؤرخة في 

17 سبتمبر 2020.
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3 - شهادة إدارية عدد 101/ م ش ق مؤرخة في 17 سبتمبر 2020.

اإلمضاء  مصحح  التاريخ  ثابت  بيع  عقد  من  األصل  طبق  صورة   -  4

بتاريخ 27 ماي 2016.

اإلمضاء  مصحح  التاريخ  ثابت  عرفي  أرضية  قطعة  بيع  عقد   -  5

بتاريخ 21 ماي2019. 

على   2021 يناير   13   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 00 .

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                             محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 6808 - 57

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : محمد وعال بن حلسن

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "فاطمة"  

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق واحد

موقعه : إقليم إفران، مدينة أزرو، احملل املدعو "أحداف".

مساحته : 4 هكتار 50 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق

شرقا : احلسني أجعوان

جنوبا : زايد زروال 

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 466 صحيفة 352 بتاريخ 28 ماي 2007

شهادة ادارية رقم 08 بتاريخ 20 أكتوبر 2020 

الثانية  الساعة  2021 على  يناير   08  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

بعد الزوال.

مطلب رقـم 6809 - 57

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : امقور محجوبة بنت املامون

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "محجوبة"  

نوعه : أرض عارية صاحلة للبناء 

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة عني اللوح، احملل املدعو " أزغار اوزناك".

مساحته : 01 آر 45 سنتيارا تقريبا.

حدوده :

شماال : بوفلة مولود

شرقا : الساقية

جنوبا : محمد زاقا 

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 113 صحيفة 73 بتاريخ 11 فبراير 2013

- ملحق إصالحي لرسم شراء عدلي مضمن بعدد 729 صحيفة 411 

بتاريخ 14 مارس 2016.

 151 217 صحيفة  - نسخة رسم شراء عدلي مضمن أصلها بعدد 

بتاريخ 04 أبريل 2012.

- رسم مبادلة بنظير مضمن بعدد 350 صحيفة 221 بتاريخ 16 ماي 2010

- شهادة ادارية رقم 11/2020 بتاريخ 21 يوليو 2016 

الثانية  الساعة  2021 على  يناير   12  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                             عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 4610 - 58 

تاريخ اإليداع : 2 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ :

اخليري عبد القادر ابن محمد بن العربي بنسبة 3 - 4.

اخليايطة امينة بنت عبد القادر بن ابراهيم بنسبة 1 - 4. 

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

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : دواراوالد بورزين جماعة السهول سال. 

مساحته : 2 هـ 23 آ 32 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : طريق عمومية و الرسم العقاري رقم 46360 - 58 

شرقا : طريق عمومية املطلب رقم 2992 - 58 ورثة اوالد بلخدمي 

جنوبا : املطلب العقاري رقم 2990 - 58 وورثة اوالد بلخدمي 

غربا : الرسم العقاري رقم 7332 راء 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :
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- شهادة إدارية بتاريخ 26سبتمبر 2019 .

- رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 3 أكتوبر 2019 .

- شهادة إدارية بتاريخ 28 أكتوبر 2019 . 

 09 الساعة  2021 على  يناير   4 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.    

مطلب رقم 4611 - 58 

تاريخ اإليداع : 2 نوفمبر 2020.

وزارة  عن  النائب  والنقل  للتجهيز  االقليمي  املدير   : التحفيظ  طالب 

التجهيز  وزير  السيد  القانوني  ممثلها  شخص  في  والنقل  التجهيز 

والنقل بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بناء الطريق السيار احمليط بالرباط 

وسال مقطع عمالة سال".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بناءالطريق احمليط بالرباط

وسال مقطع عمالة سال". 

مشتمالته : طريق سيار . 

موقعه : الطريق احمليط بالرباط وسال مقطع عمالة سال. 

مساحته : 12 آ 50 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : رقية بنت بوعزة ومطلب رقم 195 - 20 

شرقا : بقية االرض 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 15264 - 58 

غربا : الرسم العقاري رقم 15264 - 58 وعجولي احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

- حكم قضائي موضوعه نزع امللكية بتاريخ 23 يونيو 2014 .

- شهادة إدارية بتاريخ 20أكتوبر 2020 . 

 11 الساعة  2021 على  يناير   4 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

                                حسن الشاوي.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26658 - 61

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020؛

طالبا التحفيظ : "يونس ارنولد كوستار بن جوزيف"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارنولد "

نوعه : ارض فالحية؛ 

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

الشمالي، احملل املدعو مزارع العقبة ؛

مساحته : 12أر 27 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد البقالي؛

شرقا : مدخل مترين؛

جنوبا : طريق عمومية ؛

غربـا : طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2020؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 مايو 2020؛

3 - نسخة قسمة رضائية عدلي مؤرخ في 17 فبراير 2017؛

4 - نسخة شراء اصل عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2020؛

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 16 اكتوبر 2020؛

6 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2003؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 25  ديسمبر  2020 على الساعة 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 26659 - 61

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : مرمي النجاري؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النوينويش الشرقية 5"

نوعه : ارض عارية ؛ 

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

احملل املدعوالنينويش ؛

مساحته : 00هــ 05أر50 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : الزهرة مستيتف؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

صورة من اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في 13 يناير2019؛

صورة من نسخة رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 13 يناير 2019؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 25  ديسمبر 2020 على الساعة 

احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 26660 - 61

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : مرمي النجاري؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النوينويش الشرقية 5"
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نوعه : ارض عارية ؛ 

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

احملل املدعو النينويش ؛

مساحته : 0هــ 11أر43 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربـا : ملك الغير؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 04 سبتمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 25  ديسمبر  2020 على الساعة 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26661 - 61

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : رشيدة بنعمر احلسني؛ رحمة بنعمر احلسني على 

الشياع مناصفة بينهما؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنعمر "

نوعه : ارض عارية؛ 

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

احملل املدعو مدشرالشريعة ؛

مساحته : 01أر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم البيلي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : احمد البيلي ؛

غربـا : الطريق من اربع امتا ر؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - شهادة ادارية مؤرخة في 08 اكتوبر 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2019؛

3 - صورة شمسية من عقد شراء عدلي مصادق عليه مؤرخ في 26 

يناير 2016؛

4 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 اغسطس 1992 ؛

5 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخة في 26 اكتوبر 2015؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 25  ديسمبر  2020 على الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26662 - 61

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020؛

طالبا التحفيظ : احلمدوني سلوى؛بناصر غويري؛على الشياع مناصفة بينهما؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حمزة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قرية الفديدن "

نوعه : ارض عارية ؛ 

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

احملل املدعو بني سعيد ؛

مساحته : أر90 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد عتو؛

شرقا : اسماعيل العسيري؛

جنوبا : فاطمة العباسي؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 مارس 2017؛

صورة شمسية من نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 24  ديسمبر  2015؛

صورة شمسية من نسخة رسم تن ازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 

24  ديسمبر 2015 ؛

4 - صورة شمسية من نسخة رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 

22 يناير 2015 مصادق عليه؛

 16 في  بدون عوض عدلي مؤرخ  تنازل  - صورة شمسية من رسم   5

مارس 2012 مصادق عليه؛

6 - شهادة ادارية مؤرخة في 13 اغسطس 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 28  ديسمبر  2020 على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26663 - 61

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020؛

طالبا التحفيظ : عادل الفحلي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "يزيد " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يزيد"

نوعه : ارض عارية؛ 

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

احملل املدعو مدشر اغديل الدفلة؛

مساحته : 10أر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم محمد الشاعر؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛



5545 عدد 1142 - 02 ربيع األخر 1442 )18 نوفمبر 2020(

غربـا : عمر الباشيوي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

شهادة ادارية مؤرخة في 21 اكتوبر 2020؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2019؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يوليو 2011؛

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 مايو 2008؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 28  ديسمبر  2020 على الساعة 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26664 - 61

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020؛

طالبة التحفيظ : السعدية الرغيوي بنت احلاج؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرغيوي1 "

نوعه : ارض فالحية؛ 

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

احملل املدعو مدشر الرمان؛

مساحته : 21أر81 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد اجمليد الرغيوي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : اخلندق ؛

غربـا : اخلندق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 20 ابريل 2009

2 - نسخة من رسم موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 09 مايو 2007؛

3 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 09 مايو 2007؛

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 19 فبراير 2020؛

5 - صورة طبق االصل من حكم محكمة االبتدائية بتاريخ 27 يناير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 28  ديسمبر  2020 على الساعة 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26665 - 61

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020؛

طالبة التحفيظ : السعدية الرغيوي بنت احلاج؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرغيوي 2 "

نوعه : ارض فالحية؛ 

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

احملل املدعو مدشر الرمان؛

مساحته : 06أر15 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص؛

شرقا : ورثة محمد الرغيوي؛

جنوبا : عبد املالك الرغيوي ؛

غربـا : احمد الرغيوي ؛ممر خاص؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - *عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 ابريل 2011؛

2 - *عقد شراء عدلي مؤرخ في 13 يناير 2016؛

3 - *نسخة من رسم تسليم حظ عدلي مؤرخ في 22 مارس 2001؛

4 - *نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 31 اكتوبر 2007؛

5 - *نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 09 مايو 2007؛

6 - شهادة ادارية مؤرخة في 19 فبراير 2020؛

 27 بتاريخ  االبتدائية  محكمة  حكم  من  االصل  طبق  صورة   -  7

يناير2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 28  ديسمبر  2020 على الساعة 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 26666 - 61

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2020؛

طالبة التحفيظ : محمد ابن العباس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اعباس " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اعباس "

نوعه : ارض فالحية بها بنايات؛ 

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

اجنرة ، احملل املدعو املنجرلة؛

مساحته : 69أر65 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد الترفوس ؛عبد القادرالترفوس؛

شرقا : الهشتي؛الطريق؛

جنوبا : محمد الترفوس ؛الطريق؛

غربـا : ورثة الهاشتي الوالي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2011

2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 05 يناير 2013؛

3 - رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2018؛

4 - رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2011؛

5 - شهادة ادارية رقم 29/2018؛

6 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 13 اغسطس 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 28  ديسمبر  2020 على الساعة 

الثانية بعد الزوال.
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مطلب رقم 26667 - 61

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عبد اللطيف امطيو؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بئر احلياني " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بئر احلياني "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو حرارين - بئر احلياني ؛

مساحته : 19أر60 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 52465 - 61؛

شرقا : مطلب التحفيظ 11428 - 61؛

جنوبا : الرسم العقاري G/5643؛

غربـا : ورثة امطيو؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 25 مايو 2009؛

2 - رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 19 مايو 1994؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 29  ديسمبر  2020 على الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26668 - 61

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020؛

طالبة التحفيظ : املهدي بنمولود؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ندى " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ندى "

نوعه : ارض فالحية؛ 

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

احملل املدعو دوار عني زيتونة

مساحته : 05أر00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم املكري؛

شرقا : عبد احلي بنمولود؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : عبد السالم املكري؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 15 يونيو 1997؛

2 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 يونيو 1997؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اكتوبر 2016؛

4 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ابريل 2007؛

شهادة ادارية مؤرخة في 15 نوفمبر 2018؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 29  ديسمبر  2020 على الساعة 

احلادية عشرصباحا.

مطلب رقم 26669 - 61

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020؛

طالبة التحفيظ : عبد احلي بنمولود؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ياسمينة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسمينة "

نوعه : ارض فالحية؛ 

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

احملل املدعو "دوار عني زيتونة"

مساحته : 05أر69 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم املكري؛ ملك الغيررع 72294 - 61؛

شرقا : ملك الغير؛ الرسم العقاري 47938 - 61؛ الرسم العقاري 55957 - 61؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : املهدي بنمولود؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اكتوبر 2016؛

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ابريل 2007؛

3 - نسخة رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 15 يونيو 1997؛

4 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 يونيو 1997؛

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 24 نوفمبر 2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 29  ديسمبر  2020 على الساعة 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26670 - 61

تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : رضوان بن محمد بوكير؛محمد بن محمد بوكير؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ياسمينة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسمينة "

نوعه : ارض فالحية بها مستودع مواد بناء؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو "وجلة الشريعة"

مساحته : 41أر44 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : السوسي؛ الرسم العقاري 66012 - 06

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : محمد بوكير؛مطلب التحفيظ 16494 - 06؛

غربـا : السكة احلديدية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 29 مايو 2003؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2000؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 29  ديسمبر  2020 على الساعة 

الثالثة زواال.
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مطلب رقم 26671 - 61
تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز ابن احمد بولعيش؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بولعيش "

نوعه : ارض فالحية ؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو "مدشر اللنجريش - مدشر اخملفي"
مساحته : 01 هــ 35أر98 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : محمد الشعيشعة؛منانة الشراط؛محمد العاقل؛

شرقا : السكة احلديدية؛
جنوبا : الطريق؛
غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - صورة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 13 يونيو 1998؛
نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يونيو 1998؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 29  ديسمبر  2020 على الساعة 
العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26672 - 61
تاريخ اإليداع : 28 اكتوبر 2020؛

طالب التحفيظ : مرمي بنت فريد علوش؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بور اخلرب –بور ترهيل" 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض اخلير "

نوعه : ارض فالحية ؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير ، احملل املدعو "طالع الشريف بور اخلرب - بور رهيل"
مساحته : 10أر37 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : الطريق؛

شرقا : احمد اللنجري
جنوبا : عبد السالم الهيشو؛

غربـا : الطريق؛
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2020؛

2 - اصالح مساحة واحلدود عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2020؛
3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2006؛

4 - نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2005؛
5 - شهادة ادارية مؤرخة في 15 سبتمبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 29  ديسمبر  2020 على الساعة 
الواحدة زواال.

مطلب رقم 26673 - 61
تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : محمد العربي امبارك بن احمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امبارك "

نوعه : ارض فالحية ؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو "مدشر عني سعيد"
مساحته : 01 هــ 46أر04 س تقريبا؛

اجملاورون : 
شماال : الواد

شرقا : فاطمة ابجايو؛احمد ابجايو؛
جنوبا : الطريق؛

غربـا : محمد احلمياني؛
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
عقد شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2018؛
عقد تنازل عدلي مؤرخ في 13 اغسطس 2013؛

نسخة رسم موجب اراثة عدلي مؤرخ في 15 اغسطس 2014؛
نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 يوليو 1988؛

نسخة رسم راء حظ عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2008؛
نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 1989؛
نسخة رسم اعتراف ببيع عدلي مؤرخ في 21 يناير1992؛

نسخة رسم حصاء متخلف عدلي مؤرخ في 28 يوليو 1988؛
الساعة  على   2021 يناير   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرصباحا .

مطلب رقم 26674 - 61
تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020؛

1/3؛ولينة  بنسبة  االندلوسي  الشعيري  ضياء   : التحفيظ  طالب 
الشعيري االندلوسي بنسبة 1/3؛؛رغد الشعيري االندلوسي بنسبة 1/3؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امبارك "
نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 
الصغير، احملل املدعو "فرسيوة"

مساحته : 17أر80 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 404 - 61؛
شرقا : محمد الشعيري االندلوسي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد G/16707؛
غربـا : محمد سالمة؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - نسخة رسم موجب اثبات متخلف عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2005؛
2 - عقد هبة عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2019؛

3 - رسم مقاسمة بنظائر عدلي مؤرخ في 18 اكتوبر 2008؛
الساعة  على   2021 يناير   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26675 - 61
تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد السالم ابظالس بن شعيب؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارقيبة رقم 2 "
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نوعه : ارض فالحية ؛ 

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

احملل املدعو "قرية عني سعيد"

مساحته : 59أر79 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : املفضل اخلديجي؛

جنوبا : املهدي العاقل؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2019؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 17 يوليو  2018؛

مايو   14 في  مؤرخ  عدلي  عوض  بدون  تنازل  من  شمسية  صورة   -  3

2017 مصادق عليه؛

صورة شمسية من نسخة رسم اقرار بتركة عدلي مؤرخ في 28 ابريل 

2016 مصادق عليه؛

صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 ابريل 2016 

مصادق عليه؛

الساعة  على   2021 يناير   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26676 - 61

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عبد السالم ابظالس بن شعيب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اركيبة رقم 2 "

نوعه : ارض فالحية ؛ 

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

احملل املدعو "قرية عني سعيد"

مساحته : 59أر79 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : فاطمة الشاط؛

غربـا : فاطمة الشاط؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2019؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019؛

2 - صورة شمسية من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 14 مايو 

2017 مصادق عليه؛

3 - صورة شمسية من نسخة رسم اقرار بتركة عدلي مؤرخ في 28 

ابريل 2016 مصادق عليه؛

4 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 ابريل 2016 مصادق عليه؛

5 - شراء عدلي مؤرخ في 25 مايو 2018؛

الساعة  على   2021 يناير   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26677 - 61

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020؛

طالب التحفيظ : عادل بوديب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوديب "

نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو "مدشر املنبر"

مساحته : 70 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : محمد الريقي؛

جنوبا : ملك الصديق؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي 01 سبتمبر 1991؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 16 ديسمير2016؛

3 - شهادة ادارية مؤرخ في 13 مايو 2019؛

الساعة  على   2021 يناير   04 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حجرة املال 2"

 مطلب رقم 24904 - 61؛و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1057 مؤرخة في 03 ابريل 2019

" موضوع مطلب  املال2  املسمى "حجرة  امللك  فإن مسطرة حتفيظ 

الواقع بعمالة طنجة اصيلة، اجلماعة   ،  61 - 24904 التحفيظ رقم 

في  يومه  غاية  إلى  تتابع  احرارين"،   " املدعو  احملل  بطنجة،  احلضرية 

باملساحة  البكاري؛  اهلل  فتح  السيد:  التحفيظ  طالب  نفس  اسم 

التي اظهرها التصميم و قدرها 09 أر34  س ؛عوضا عن 08 أر 59 س 

الذكر؛  السالف  التحفيظ  مطلب  إيداع  عند  بها  املصرح  املساحة 

والكل استنادا الى الوثائق السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ 

املذكور اعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة بالنيابة.

                      الشرقاوي الغرافي محمد ياسني.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12932 - 65 

تاريخ اإليداع : 9 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : احلناوي أمني بن احمد بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمني". 

مشتمالته : أرض بها منزل من سفلي وطابق أول وصهريج . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات دوار الظهرة . 

مساحته : 12 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 56081 - 04 

شرقا : عبد الرفيع عبديوي 

جنوبا : طريق عرضها 4 أمتار 

غربا : ورثة أوتوغزة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم شراء عدلي ضمن بعدد 346 صحيفة 361 كناش األمالك 209 

بتاريخ 23 يوليو 2014 توثيق مراكش.

-نظير استمرار عدلي ضمن بعدد 314 صحيفة 325 كناش األول 209 

بتاريخ 09 يوليو 2014 توثيق مراكش.

-نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 3 نوفمبر 2020 . 

 10 الساعة  2021 على  12يناير  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12933 - 65 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد اسماعيل بطاس بن عبد السالم

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اسماعيل بطاس" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اورير نوسحاق" 

مشتمالته : أرض بها دار من سفلي وطابق أول من تراب . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اكرفروان دوار متزغرت . 

مساحته : 84 ار 55 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة حلسن بطاس و ورثة دحان بن عمور بطاس . 

شرقا : بطاس عزالدين 

جنوبا : بطاس عبد احلق و ورثة حلسن بطاس و خربوش حلسني 

غربا : طريق معبد . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 391 صحيفة 386 كناش رقم 24 

بتاريخ 11 مارس 2020 توثيق ايت اورير.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 513 صحيفة 451 كناش رقم 13 

بتاريخ 14 مارس 2011 توثيق ايت اورير.

270 كناش  ارثة عدلي ضمن بعدد  - نسخة مطابقة لألصل لنظير 

18بتاريخ 08 يناير 2001 توثيق الدار البيضاء .

-صورة شمسية طبق األصل لرسم ارثة عدلي مضن بعدد 224 كناش 

عدد 305 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 توثيق الدار البيضاء .

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 1288 صحيفة 412 بتاريخ 12 مارس 2019 

توثيق الدار البيضاء .

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 91 صحيفة 333 بتاريخ 30 مارس 2016 

توثيق الدار البيضاء .

- شهادة ادرية عدد 06/2020 مؤرخة في 09 سبتمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 13 يناير 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12934 - 65 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد اسماعيل بطاس بن عبد السالم

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بطاس اسماعيل" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اورير نوسحاق" 

مشتمالته : أرض فالحية.

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اكرفروان دوار متزغرت . 

مساحته : 55 ار 62 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق معبد وطريق عمومي 

شرقا : بطاس إبراهيم و إسماعيل بطاس 

جنوبا : طريق عرضها 3 امتار بطاس عبد احلق و ورثة حلسن بطاس .

غربا : ورثة حلسن بطاس و إسماعيل بطاس. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم هبة عدلي ضمن بعدد 14 صحيفة 13 كناش رقم 25 بتاريخ 

18 اغسطس 2020 توثيق ايت اورير.

-رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 391 صحيفة 386 كناش رقم 24 

بتاريخ 11 مارس 2020 توثيق ايت اورير.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 513 صحيفة 451 كناش رقم 13 

بتاريخ 14 مارس 2011 توثيق ايت اورير.

كناش   270 بعدد  ضمن  عدلي  ارثة  لنظير  لألصل  مطابقة  نسخة   -  -

18بتاريخ 08 يناير 2001 توثيق الدار البيضاء .

-صورة شمسية طبق األصل لرسم ارثة عدلي مضن بعدد 224 كناش 

عدد 305 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 توثيق الدار البيضاء ..
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- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 1288 صحيفة 412 بتاريخ 12 مارس 2019 

توثيق الدار البيضاء .

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 91 صحيفة 333 بتاريخ 30 مارس 2016 

توثيق الدار البيضاء .

- شهادة ادرية عدد 08/2020 مؤرخة في 09 سبتمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 13 يناير 2021 على الساعة 10 

و 30 دقيقة.

مطلب رقم 12935 - 65 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عمر بطاس بن عبد السالم

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اورير تالث" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عمر بطاس" 

مشتمالته : أرض بها منزل من سفلي و طابق اول .

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اكرفروان دوار متزغرت . 

مساحته : 66 ار 16 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج حلسن الباز.

شرقا : طريق معبدة و بطاس محمد .

جنوبا : ورثة احلسني بطاس .

غربا : ساقية و رشيد بطاس و بطاس محمد . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 391 صحيفة 386 كناش رقم 24 

بتاريخ 11 مارس 2020 توثيق ايت اورير.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 430 صحيفة 446 كناش رقم 19 

بتاريخ 10 ديسمبر 2015 توثيق ايت اورير.

- نسخة مطابقة لألصل لنظير ارثة عدلي ضمن بعدد 270 كناش 18بتاريخ 

08 يناير 2001 توثيق الدار البيضاء.

-صورة شمسية طبق األصل لرسم ارثة عدلي مضن بعدد 224 كناش 

عدد 305 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 توثيق الدار البيضاء .

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 1288 صحيفة 412 بتاريخ 12 مارس 2019 

توثيق الدار البيضاء .

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 91 صحيفة 333 بتاريخ 30 مارس 2016 

توثيق الدار البيضاء .

- شهادة ادرية عدد 09/2020 مؤرخة في 09 سبتمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 13 يناير 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12936 - 65 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق بطاس بن عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اورير نوسحاق" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بطاس عبد احلق " 

مشتمالته : أرض فالحية .

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اكرفروان دوار متزغرت . 

مساحته : 78 ار 54 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلاج إبراهيم بطاس و بطاس عزالدين و بطاس اسماعيل 

شرقا : أيت بوسعيد .

جنوبا : ورثة ايت احلسني اوبريك .

غربا : ورثة حلسن بطاس . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 391 صحيفة 386 كناش رقم 24 

بتاريخ 11 مارس 2020 توثيق ايت اورير.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 513 صحيفة 451 كناش رقم 13 

بتاريخ 14 مارس 2011 توثيق ايت اورير.

- نسخة مطابقة لألصل لنظير ارثة عدلي ضمن بعدد 270 كناش 18بتاريخ 

08 يناير 2001 توثيق الدار البيضاء .

-صورة شمسية طبق األصل لرسم ارثة عدلي مضن بعدد 224 كناش 

عدد 305 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 توثيق الدار البيضاء ..

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 1288 صحيفة 412 بتاريخ 12 مارس 2019 

توثيق الدار البيضاء .

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 91 صحيفة 333 بتاريخ 30 مارس 2016 

توثيق الدار البيضاء .

- شهادة ادرية عدد 07/2020 مؤرخة في 09 سبتمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 13 يناير 2021 على الساعة 11 

و 30 دقيقة.

مطلب رقم 12937 - 65 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد رشيد بطاس بن عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ثالث " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " آدم-هند " 

مشتمالته : أرض فالحية .

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اكرفروان دوار متزغرت . 

مساحته : 51 ار 99 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حائط ورثة حلسن بطاس و احلاج إبراهيم بطاس .

شرقا : ورثة احلاج حلسن الباز و بطاس عمر .

جنوبا : بطاس محمد .

غربا : طريق عرضها 3 امتار . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : 

-رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 391 صحيفة 386 كناش رقم 24 

بتاريخ 11 مارس 2020 توثيق ايت اورير.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 430 صحيفة 446 كناش رقم 19 

بتاريخ 10 ديسمبر 2015 توثيق ايت اورير.

- - نسخة مطابقة لألصل لنظير ارثة عدلي ضمن بعدد 270 كناش 

18بتاريخ 08 يناير 2001 توثيق الدار البيضاء .

-صورة شمسية طبق األصل لرسم ارثة عدلي مضن بعدد 224 كناش 

عدد 305 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 توثيق الدار البيضاء ..

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 1288 صحيفة 412 بتاريخ 12 مارس 2019 

توثيق الدار البيضاء .

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 91 صحيفة 333 بتاريخ 30 مارس 2016 

توثيق الدار البيضاء .

- شهادة ادرية عدد 05/2020 مؤرخة في 09 سبتمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 13 يناير 2021 على الساعة 12 

و 00 دقيقة.

مطلب رقم 12938 - 65 

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - السيد أحمد احلناوي بن احلسني : 

على  شريكني  بصفتهما  محمد.  بنت  لبريني  لطيفة  السيدة   -  2

الشياع مناصفة بينهما .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك محمد " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الظهرة " 

مشتمالته : أرض بها منزل من سفلي وطابق أول.

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات دوار تفرتني . 

مساحته : 25 ار 00 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : فؤاد ادحمو .

شرقا : محمد البيضاوي .

جنوبا : طريق من 5 امتار .

غربا : طريق من 5 امتار . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 365 صحيفة 405 كناش1 رقم 230 

بتاريخ 07 يناير 2016 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 385 صحيفة 415 كناش1 رقم 220 

بتاريخ فاحت سبتمبر 2015 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم شراء عدلي احملفوظ اصله حتت عدد 139 بتاريخ 11 

ماي 1988 توثيق ايت اورير.

- شهادة ادرية عدد 09 مؤرخة في 13 أكتوبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 12 يناير 2021 على الساعة 11 

و 00 دقيقة.

مطلب رقم 12939 - 65 

تاريخ اإليداع : 13 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى بوديل بن العربي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدارت " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدارت " 

مشتمالته : أرض عارية .

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات دوار ايت واحسون. 

مساحته : 09 ار 35 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 3 أمتار .

شرقا : احلسني بايسني .

جنوبا : ورثة أحمد واحسون .

غربا : احمد بن احمد املومن ، إبراهيم املومن . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 276 صحيفة 336 كناش األمالك رقم 292 

بتاريخ 11 ديسمبر 2019 توثيق مراكش.

 178 صحيفة   192 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

كناش1 رقم 124 بتاريخ 09 يناير 2008 توثيق مراكش.

- وكالة خاصة ثابتة التاريخ مؤرخة في 24 سبتمبر 2019. 

- شهادة ادرية عدد 01 مؤرخة في 17 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 14 يناير 2021 على الساعة 12 

و 00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز.

        شرف محمد.

 

 محافظة احلاجب

مطلب رقم 6203 - 67

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة بناني حبيبة بنت محمد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : حبيبة 1.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " حبيبة 1".

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم احلاجب جماعة ايت يعزم.

مساحته : 1 هكتار 94 ار 1 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ادريس بن اسعيد ؛

شرقا : شعبة و طريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4009/ك ؛
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غربا : الرسم العقاري عدد 15386/ك ؛

احلقوق العينية : الشيء. 

2020 مضمن  02 سبتمبر   : في  مؤرخ  عدلي  ملك  ثبوت  رسم   : امللك  اصل 

بكناش األمالك 71 عدد 325 صحيفة 338 بتاريخ : 22 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 يناير 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6204 - 67

تاريخ االيداع : 09 نوفمبر 2020.

طالبو التحفيظ : السيد 

برجى عبد الفتاح بن حدى.

بليحا السعدية بنت ناصر. 

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بليحا.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بليحا ".

نوعـه : أرض بها بناية في طور االجناز؛

موقعه : إقليم احلاجب جماعة احلاجب حي ايت اسعيد.

مساحته : 96 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوعزاوي فاطمة ؛

شرقا : مجهول ؛

جنوبا : احمد احرشو ؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في : 24 يوليو 2012 مضمن بكناش األمالك 43 

عدد 166 صحيفة 129 بتاريخ : 07 اغسطس 2012.

نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في : 16 فبراير 2020 مضمن 

اصها بكناش األمالك 16 عدد 186 بتاريخ : 25 اغسطس 1980.

عقد عرفي مؤرخ في : 27 يوليو 1982.

2020 على  12 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6205 - 67

تاريخ االيداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد اشباكو ميمون بن رحو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تاوراغت.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تاوراغت ".

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم احلاجب جماعة ايت يعزم دوار ايت سيدي.

مساحته : 36 ار 18 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : اشباكو بن رحو ؛

شرقا : ساقية ؛

جنوبا : ورثة اشباكو حدو بن علي ؛

غربا : واد ؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في : 17 فبراير 2003 مضمن بكناش األمالك 20 

عدد 174 صحيفة 116 بتاريخ : 28 فبراير 2003.

رسم شراء عدلي مؤرخ في : 17 فبراير 2003 مضمن بكناش األمالك 20 

عدد 173 صحيفة 115 بتاريخ : 28 فبراير 2003.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13 يناير 2020 على 

الساعة 10 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري     

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 68-18095

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد جود بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بياض".

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد العيش الشرقيني.

مساحته : 01 هكتار 17 آر 14 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة رزاق محمد؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : ورثة رزاق محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 134 بعدد  مضمن   2019 يونيو   20 بتاريخ  استمرارعدلي  رسم   -

صحيفة 212؛

-شهادة ادارية عدد 26/2019 بتاريخ 20 يوليو 2019.

مطابقتها  على  مصادق  عرفية  خاصة  لوكالة  شمسية  صورة   -

لألصل بتاريخ 27 اكتوبر 2017؛

2021 على  04 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة احلادية عشر صباحا.
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مطلب رقم 18096 - 68

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد جود بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زويبية".

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد العيش الشرقيني.

مساحته : 01 هكتار 48 آر 52 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : جود عبد القادر؛

شرقا : مسلك عمومي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 33649 - 68 – الرسم العقاري 31293 - 68؛ 

غربا : الكبيرة جود؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 128 بعدد  مضمن   2019 يونيو   20 بتاريخ  استمرارعدلي  رسم   -

صحيفة 202؛

-شهادة ادارية عدد 25/2019 بتاريخ 20 يوليو 2019.

- صورة شمسية لنسخة لوكالة خاصة عرفية مصححة االمضاءات 

بتاريخ 27 أكتوبر 2017.

2021 على  04 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 18097 - 68

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بيضوي بن الغزواني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قرب الدوار".

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد عيسى اوالد علي الدهيرات.

مساحته : 01 هكتار 58 آر 20 سنتيار.

حدوده : 

شماال : حوز الدوار- امحمد زريقة – مطلب رقم 3637/ت –ورثة محمد 

الصافي ينوب عنهم رحال الصافي؛

شرقا : امحمد زريقة - مطلب رقم 3637/ت –ورثة احلاج احلرمة ميثلهم 

صالح الغريس بن احلرمة؛

العربي-  بن  بيضوي  محمد  ميثلهم  العربي  بيضوي  ورثة   : جنوبا 

الشرقاوي بيضوي –حليمة بيضوي؛ 

غربا : حوز الدوار – حليمة بيضوي – الشرقاوي بيضوي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي بتاريخ 16 يوليو 2020 مضمن بعدد 69 صحيفة 104؛

-شهادة ادارية عدد 26/2020 بتاريخ 15 يوليوز 2020.

2021 على  05 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18098 - 68

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بيضوي بن الغزواني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "خلوطة".

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد عيسى اوالد علي الدهيرات.

مساحته : 01 هكتار 69 آر 62 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي؛

شرقا : محمد دهيري؛

جنوبا : ورثة بيضوي العربي ميثلهم محمد بيضوي بن العربي ؛ 

غربا : مسلك عمومي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي بتاريخ 16 يوليو 2020 مضمن بعدد 217 كناش 

األمالك رقم 149؛

-شهادة ادارية عدد 25/2020 بتاريخ 15 يوليو 2020.

2021 على  05 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18099 - 68

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد بيضوي بن الغزواني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار لعزيب".

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد عيسى اوالد علي الدهيرات.

مساحته : 03 هكتار 10 آر 67 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مفتاح املعطي؛

شرقا : مسلك عمومي؛

جنوبا : سعيد السعداوي – حماد اجلياللي – رفيق املولودي؛ 
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غربا : الرسم العقاري عدد 32042 - 68؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي بتاريخ 16 يوليو 2020 مضمن بعدد 89 صحيفة 133.

-شهادة ادارية عدد 27/2020 بتاريخ 15 يوليو2020.

2021 على  05 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18100 - 68

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : حليمة بيضوي بنت عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قرب الدوار".

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد عيسى اوالد علي الدهيرات.

مساحته : 48 آر 82 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بيضوي- حوز الدوار؛

شرقا : محمد بيضوي ؛

جنوبا : الشرقاوي بيضوي؛ 

غربا : حوز الدوار؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي بتاريخ 16 يوليو 2020 مضمن بعدد 218 صحيفة 388.

-شهادة ادارية عدد 24/2020 بتاريخ 15 يوليو 2020.

2021 على  06 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18101 - 68

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : صالح اهالل بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بياض".

نوعه : ارض عارية.

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

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل.

مساحته : 02 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : املعطي املادني؛

شرقا : املعطي املادني؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : املعطي املادني؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 364 بعدد  مضمن   2013 سبتمبر   19 بتاريخ  استمرارعدلي  رسم   -

صحيفة 453.

-شهادة إدارية عدد 43/13/م ش ق بتاريخ 12 سبتمبر2013.

2021 على  06 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18102 - 68

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : اجلياللي تديلي بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

." I االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حلراش

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد بوهرو.

مساحته : 01 هكتار 87 آر 29 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي – الرسم العقاري عدد 131 - 68؛

شرقا : عبد اهلل تديلي؛

جنوبا : عبد اهلل تديلي؛ 

غربا : عبد اهلل تديلي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي بتاريخ 18 أبريل 2019 مضمن بعدد 97 صحيفة 153.

-شهادة إدارية عدد 08/2020 بتاريخ 02 أكتوبر 2020.

2021 على  12 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18103 - 68

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : اجلياللي تديلي بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

." II االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حلراش

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد بوهرو.

مساحته : 01 هكتار 68 آر 55 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

عبد   – املتقي  الرحيم  عبد  ميثلهم  املتقي  العزيز  عبد  ورثة   : شماال 

الرحيم املتقي - الرسم العقاري عدد 131 - 68؛
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شرقا : الرسم العقاري عدد 131 - 68 – طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية - عبد اهلل تديلي؛ 

غربا : طريق عمومية ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي بتاريخ 18 أبريل 2019 مضمن بعدد 98 صحيفة 155.

-شهادة إدارية عدد 08/2020 بتاريخ 02 أكتوبر 2020.

2021 على  12 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18104 - 68

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : احملجوب سلماوي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوجرتول".

نوعه : ارض فالحية بورية.

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

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل.

مساحته : 01 هكتار 02 آر 53 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8702 - 68 – احملجوب سلماوي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 8920 - 68 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8949 - 68 ؛ 

غربا : احملجوب سلماوي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

2020 أصله  06 أغسطس  - نسخة من رسم استمرار عدلي بتاريخ 

بتاريخ 19 ديسمبر 1999 مضمن بعدد 420 صحيفة 380.

أصله   2020 أغسطس   06 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

بتاريخ 19 ديسمبر 1999 مضمن بعدد 426 صحيفة 387.

أصله   2020 أغسطس   06 بتاريخ  عدلي  وكالة  رسم  من  نسخة   -

بتاريخ 16 سبتمبر 1999 مضمن بعدد 293 صحيفة 284.

-صورة شمسية لوكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 17 أغسطس 2020 

أصلها بتاريخ 03 يوليو 2020.

-شهادة إدارية عدد 05 بتاريخ 18 أغسطس 2020.

2021 على  12 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة الرابعة عشر زواال.

مطلب رقم 18105 - 68

تاريخ اإليداع : 10نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : البشير بوخروعة بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان احلدادة".

نوعه : ارض فالحية سقوية مغروسة بأشجار الزيتون.

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

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل.

مساحته : 91 آر 06 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب عدد 26955 - 10؛

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : ورثة بوزكري عفيف ينوب عنهم خليفة كويس؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 394 بعدد  مضمن   1998 ديسمبر   16 بتاريخ  عدلي  شراء  -رسم 

صحيفة 444.

-رسم استمرار عدلي بتاريخ 11 مايو 2017 مضمن بعدد 22 صحيفة 25.

-شهادة إدارية عدد 04 بتاريخ 13 يوليو 2020.

-شهادة إدارية مسلمة من املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي لتادلة 

بالفقيه بن صالح رقم 1259 بتاريخ 08 مايو 2018.

- التزام عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 08 سبتمبر 2020.

-نيابة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 10 أغسطس 2007.

2021 على  13 يناير  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    

 

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30844 - 72

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

محمد أوتول بن حمو، بنسبة 01/02؛

عمر أوتول بن حمو، بنسبة 01/02؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أوتول"

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

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي التقدم.

مساحته : 85 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : نور الدين ازنيبر؛



عدد 1142 - 02 ربيع األخر 1442 )18 نوفمبر 2020(5556

شرقـا : حلسن اليحياوي، محمد حلصيري؛

جـنوبا : عبد الرحمان خالد؛

غربـا : الزنقة؛

أصل امللك׃

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 10 صحيفة 07 سجل األمالك 77 بتاريخ 

11 يونيو 2008 توثيق ابن جرير؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 238 صحيفة 211 سجل األمالك رقم 73 

بتاريخ 20 ديسمبر 2007 توثيق ابن جرير؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 12 يناير 2021 على 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

 

محافظة سيدي إسماعيل-الزمامرة

مطلب رقم 57572 - 75

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020

طالبو التحفيظ :

عبد الكرمي لعروجة بن مبارك بنسبة 2/10

علي لعروجة بن مبارك بنسبة 2/10

مليكة لعروجة بنت مبارك بنسبة 1/10

عبد الرحيم لعروجة بن مبارك بنسبة 2/10

محمد لعروجة بن مبارك بنسبة 2/10

حكيمة لعروجة بنت مبارك بنسبة 1/10

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لقون".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة جماعة الغنادرة دوار لعروجة. 

مساحته : 61 ارا 12 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 55561 - 75 ومطلب عدد 55560 - 75 ومطلب 

عدد 55559 - 75 ؛

شرقا : مطلب عدد 55662 - 75 ومطلب عدد 55563 - 75؛

جنوبا : مطلب عدد 12790 - 75.

غربا : مطلب عدد 2875 - 75 ومطلب عدد 408 - 75

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 5 صفر 1414 )1993(

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 8 رجب 1417 موافق 19 نوفمبر 1996

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57573 - 75

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد أنوار ملريس بن عبد القادر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان سيدي امبارك".

نوعه : ارض فالحية.

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار اخلزاعلة . 

مساحته : 14 ارا 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابا تراب بوشعيب ؛

شرقا : طريق مارة وورثة الذهيبي عبد اهلل؛

جنوبا : ورثة الذهيبي عبد اهلل؛

غربا : ورثة الذهيبي عبد اللهومسكاوي عائشة؛

احلقوق العينية : الشيء.

االمضاء  مصحح  بيع  لعقد  التاريخ  ثابت  محرر   : امللك  أصل 

بتاريخ 11 اغسطس 2020

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57574 - 75

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة االحمر بنت احمد

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

نوعه : ارض فالحية.

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار اوالد ساسي . 

مساحته : 12 ارا 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : علي ولد علي ؛

شرقا : عبد اللطيف مول القهوة؛

جنوبا : طريق؛

غربا : عبد اللطيف مول القهوة؛

احلقوق العينية : الشيء.

االمضاء  مصحح  بيع  لعقد  التاريخ  ثابت  محرر   : امللك  أصل 

بتاريخ 28 اغسطس 2020

على   2021 يناير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57575 - 75

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة االحمر بنت احمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان غالم ".
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نوعه : ارض فالحية.

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار اوالد ساسي . 

مساحته : 30 ارا 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مصطفى ولد لعوج ؛

شرقا : قبيلي بنور؛

جنوبا : لعروسي؛

غربا : الواد؛

احلقوق العينية : الشيء.

االمضاء  مصحح  بيع  لعقد  التاريخ  ثابت  محرر   : امللك  أصل 

بتاريخ 28 اغسطس 2020

على   2021 يناير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57576 - 75

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة منافع بنت محمد

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي اسماعيل دوار 

احلموشات . 

مساحته : 50 ارا 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : منافع سعيد ؛

شرقا : مليكة منافع؛

جنوبا : ورثة محمد بن اسماعيل؛

غربا : ورثة اسماعيل بن التومي؛

احلقوق العينية : الشيء.

االمضاء  مصحح  بيع  لعقد  التاريخ  ثابت  محرر   : امللك  أصل 

بتاريخ 18 سبتمبر 2019

على   2021 يناير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57577 - 75

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة فوزية السايح بنت عبد القادر

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

نوعه : ارض فالحية.

اوالد حمدان  دائرة سيدي اسماعيل جماعة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

دوار لبيدات املهيولة . 

مساحته : 01 هكتار 09 ارا 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحيم السايح ؛

شرقا : طريق مارة ؛

جنوبا : رشيدة السايح؛

غربا : سعيد كباوي؛

احلقوق العينية : الشيء.

االمضاء  مصحح  بيع  لعقد  التاريخ  ثابت  محرر   : امللك  أصل 

بتاريخ 19 نوفمبر 2019

على   2021 يناير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 57578 - 75

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالبة التحفيظ : السيدة امباركة لكرون بنت اسعيد .

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

نوعه : ارض فالحية.

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار احلموشات. 

مساحته : 43 ارا 08 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلاج احمد بن محمد بن التومي ؛

شرقا : ورثة محمد عوينات ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : بلهيبة عبد الرحيم ونعيمة العلوي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 ذي القعدة 1440 موافق 

11 يوليو 2019.

على   2021 يناير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 57579 - 75

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد اجمليد لبيب بن افضيل بنسبة 3750/4000 .

املكي لبيب بن افضيل بنسبة 250/4000 

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

نوعه : ارض فالحية بها سكن 
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اوالد حمدان  دائرة سيدي اسماعيل جماعة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

دوار اوالد بوعيطة. 

مساحته : 40 ارا 00 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل بن افضيل واحمد بن بوشعيب ؛

شرقا : ورثة عبد القادر بن بوشعيب ؛

جنوبا : ورثة بوشعيب وورثة عبد القادر بن بوشعيب ؛

غربا : املكي بن التباري ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 1973

2 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 مارس 2015.

على   2021 يناير   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 00 زواال.

مطلب رقم 57580 - 75

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد قواص ابن عبد السالم .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكاهية ".

نوعه : ارض عارية . 

حيوط  دوار  الواليدية  جماعة  الزمامرة  دائرة  بنور،  سيدي  إقليم   : موقعه 

الكاهية . 

مساحته : 01 ارا 20 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الساحقة نادية ؛

جنوبا : احمد لبروج ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - محرر ثابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 06 اكتوبر 2020.

2 -محرر ثابت التاريخ لعقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ 06 اكتوبر 2020.

على   2021 يناير   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57581 - 75

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد البشير طارق بن الشرقي .

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

نوعه : ارض فالحية . 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي احساين 

بن عبد الرحمان دوار الزغارتة . 

مساحته : 21 ارا 46 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 40256 - 75 ؛

شرقا : مطلب عدد 40565 - 75 ؛

جنوبا : ورثة اوالد الغادة ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

االمضاء  مصحح  بيع  لعقد  التاريخ  ثابت  محرر   : امللك  أصل 

بتاريخ 23 سبتمبر 2020.

على   2021 يناير   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالنيابة بسيدي اسماعيل الزمامرة

   امبارك السوسي

 

محافظة املضيق- الفنيدق

مطلب رقم 1903 - 76

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020. 

طالبة التحفيظ : السيدة خدوج الدبدي الصغير بنت أحمد؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " خـدوج؛ 

نوعـه : أرض بها بناية عبارة عن فيال من طابق حتت أرضي وطابق أرضي 

وطابق أول ومسبح.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل احملل املدعو 

كديية الطيفور.

مساحتـه : 31 آر 43 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 53185 - 19؛

شرقا : طالبة التحفيظ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 3911 - 76؛

غربا : زنقة عرضها 20 متر؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

نسخة رسم توكيل عدلي مؤرخ في 20 من صفر 1407 املوافق 

لـ 25 أكتوبر 1986؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 رمضان 1409 املوافق لـ 11 أبريل 1989؛
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اإلمضاء  مصححة  عرفية  لوكالة  عليها  مصادق  شمسية  صورة 

بتاريخ 15 أكتوبر 1990؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 من ربيع األول 1411 املوافق لـ 16 أكتوبر 1990؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 من جمادى الثانية 1414 املوافق لـ 01 

ديسمبر 1993؛

 30 لـ  املوافق   1439 احلجة  ذي  من   18 في  مؤرخ  عدلي  هبة  رسم 

أغسطس 2018؛

عرفي مصحح  إداري خاصة  لتوكيل  عليها  صورة شمسية مصادق 

االمضاء بتاريخ 28 سبتمبر 2020؛

إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية مرتيل  شهادة 

حتت رقم 1136 مؤرخة في 19 أكتوبر 2020.

2021 على  يناير   12 املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا . 

مطلب رقم 1904 - 76

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد أسامة أكروخ بن مراد ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " أســـامة "؛ 

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من سفلي و طابقني علويني.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل احملل املدعو 

حي الرميالت السواني.

مساحتـه : 78 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : ورثة أحمد املاللي؛

شرقا : محمد أكروخ؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : رشيد أفقير؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية مصادق عليها لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 من 

جمادى األولى 1349 املوافق لـ 04 أكتوبر 1930؛

صورة شمسية مصادق عليها لرسم شراء عدلي مؤرخ في 02 رجب 1350 ؛

23 من  لرسم شراء عدلي مؤرخ في  صورة شمسية مصادق عليها 

شوال 1407 املوافق لـ فاحت يوليو 1987؛

 15 صورة شمسية مصادق عليها لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 

من ذي القعدة 1427 املوافق لـ 07 ديسمبر 2006؛

 02 صورة شمسية مصادق عليها لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 

ربيع األول 1428 املوافق لـ 22 مارس 2007؛

صورة شمسية مصادق عليها لنسخة رسم اختصاص عدلي مؤرخ 

في 18 من رجب 1429 املوافق لـ 22 يوليو 2008؛

صورة شمسية مصادق عليها لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10 محرم 1436 

املوافق لـ 04 نوفمبر 2014؛

صورة شمسية مصادق عليها لشهادة إدارية مبطابقة األسماء صادرة 

عن مكتب احلالة املدنية ببلدية مرتيل حتت رقم 34/2017 مؤرخة في 

13 يناير 2017؛

رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 12 من شوال 1441 املوافق لـ 

04 يونيو 2020؛

صورة شمسية مصادق عليها ملوجز من رسم والدة الطفل مصححة 

اإلمضاء بتاريخ 14 سبتمبر 2020؛

إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية مرتيل  شهادة 

حتت رقم 896 مؤرخة في فاحت سبتمبر 2020.

2021 على  يناير   12 املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا . 

مطلب رقم 1905 - 76

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد آدم أكروخ بن مراد ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " آدم "؛ 

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من سفلي و طابقني علويني.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل احملل املدعو 

حي الرميالت السواني.

مساحتـه : 75 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : ورثة أحمد املاللي؛

شرقا : حمادي املنصوري؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : محمد أكروخ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية مصادق عليها لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 من 

جمادى األولى 1349 املوافق لـ 04 أكتوبر 1930؛

صورة شمسية مصادق عليها لرسم شراء عدلي مؤرخ في 02 رجب 1350 ؛

23 من  لرسم شراء عدلي مؤرخ في  صورة شمسية مصادق عليها 

شوال 1407 املوافق لـ فاحت يوليو 1987؛

صورة شمسية مصادق عليها لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 

15 من ذي القعدة 1427 املوافق لـ 07 ديسمبر 2006؛

 02 صورة شمسية مصادق عليها لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 

ربيع األول 1428 املوافق لـ 22 مارس 2007؛

صورة شمسية مصادق عليها لنسخة رسم اختصاص عدلي مؤرخ 

في 18 من رجب 1429 املوافق لـ 22 يوليو 2008؛
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صورة شمسية مصادق عليها لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10 محرم 1436 

املوافق لـ 04 نوفمبر 2014؛

صورة شمسية مصادق عليها لشهادة إدارية مبطابقة األسماء صادرة 

عن مكتب احلالة املدنية ببلدية مرتيل حتت رقم 34/2017 مؤرخة في 

13 يناير 2017؛

رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 12 من شوال 1441 املوافق لـ 

04 يونيو 2020؛

صورة شمسية مصادق عليها ملوجز من رسم والدة الطفل مصححة 

اإلمضاء بتاريخ 14 سبتمبر 2020؛

إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية مرتيل  شهادة 

حتت رقم 897 مؤرخة في 01 سبتمبر 2020.

2021 على  يناير   12 املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا . 

مطلب رقم 1906 - 76

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيد محمد أكروخ بن مراد ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " محمد "؛ 

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من سفلي و طابق أول و طابق ثاني.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل احملل املدعو 

حي الرميالت السواني.

مساحتـه : 80 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : ورثة أحمد املاللي؛

شرقا : آدم أكروخ؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : أسامة أكروخ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية مصادق عليها لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 من 

جمادى األولى 1349 املوافق لـ 04 أكتوبر 1930؛

صورة شمسية مصادق عليها لرسم شراء عدلي مؤرخ في 02 رجب 1350 ؛

23 من  لرسم شراء عدلي مؤرخ في  صورة شمسية مصادق عليها 

شوال 1407 املوافق لـ 01 يوليو 1987؛

صورة شمسية مصادق عليها لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 

15 من ذي القعدة 1427 املوافق لـ 07 ديسمبر 2006؛

 02 صورة شمسية مصادق عليها لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 

ربيع األول 1428 املوافق لـ 22 مارس 2007؛

صورة شمسية مصادق عليها لنسخة رسم اختصاص عدلي مؤرخ 

في 18 من رجب 1429 املوافق لـ 22 يوليو 2008؛

صورة شمسية مصادق عليها لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10 محرم 1436 

املوافق لـ 04 نوفمبر 2014؛

صورة شمسية مصادق عليها لشهادة إدارية مبطابقة األسماء صادرة 

عن مكتب احلالة املدنية ببلدية مرتيل حتت رقم 34/2017 مؤرخة في 

13 يناير 2017؛

رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 12 من شوال 1441 املوافق لـ 

04 يونيو 2020؛

صورة شمسية غير مصادق عليها ملوجز من رسم والدة الطفل ؛

إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية مرتيل  شهادة 

حتت رقم 895 مؤرخة في فاحت سبتمبر 2020.

2021 على  يناير   12 املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا . 

مطلب رقم 1907 - 76

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السيدة لطيفة والد احلاج عمرو بنت أحمد؛

االسم الذي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " لطيفة" ؛ 

نوعـه : أرض عارية .

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة القروية بليونش احملل املدعو 

حومة اجلاون مركز بليونش.

مساحتـه : 03 آر 36 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الشارع؛

جنوبا : الشارع ؛

غربا : محمد بورازين ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 من محرم 1402 املوافق 

لـ 17 نوفمبر 1981؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 من محرم 1440 املوافق لـ 25 سبتمبر 2018؛

 21 صورة شمسية مصادق عليها لوكالة خاصة عدلية مؤرخة في 

من صفر 1440 املوافق لـ 31 أكتوبر 2018؛

رسم ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 12 من ربيع األول 1442 املوافق 

لـ 29 أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة القروية بليونش 

مؤرخة في 26 أكتوبر 2020.

2021 على  يناير   12 املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 : 30 ظهرا . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق بالنيابة

                 شكري بنداود.
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محافظة الهرهورة – الصخيرات

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " واد الرويعي " 

مطلب رقم 35678 - راء الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم  : 2908 املؤرخة في 24 يوليو 1968

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

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

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

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد  :  

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

ار( حتت اسم امبارك

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

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

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

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

الثانية مساحتها 18 هكتار 05 ارات حتت اسم واد الرويعي.

بناءا على :  

1 - العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

2 -تقرير اخلبرة مؤرخ في 31 ماي 2005.

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

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

بتاريخ 26 يوليو 2007

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

151/1/1/2020

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

مؤرخ في 17 فبراير 2010.

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

   بن بوعزة عبد اللطيف.

 

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 5086 - 81

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : سناء خلليفي بنت سيدي احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان حلرش واد بلكوش".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان حلرش واد بلكوش". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار لفرازة.

مساحته : 55 آر 35 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :   فاطمة بولغياب؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 14443 - 16؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51449 - 16؛

غربا : طريق عمومية؛ واد بلكوش.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 53 رقم  العقار  71 كناش  51 ص  بعدد  - رسم شراء عدلي ضمن   1

بتاريخ 30 ماي 2019 توثيق تيفلت. 

2 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 27 ص 21 كناش العقار رقم 20 

بتاريخ 17 فبراير 2009 توثيق تيفلت.

3 - شهادة إدارية عدد 62/2020 عن جماعة ايت بلقاسم مؤرخة في 

26 أكتوبر 2020.

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5087 - 81

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : احمد املسناوي بن املكي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان اجنان".

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت منصور.

مساحته : 52 آر 30 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  ورثة احلاج حمادي ادريسي؛

شرقا : ورثة قطوف بن علي؛ 

جنوبا : ورثة قطوف بن علي؛

غربا : ورثة احلاج حمادي ادريسي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 159 ص 161 كناش العقار رقم 15 

بتاريخ 28 سبتمبر 2012 توثيق تيفلت. 
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2 - شهادة إدارية عدد 31 م.ت/2020 عن جماعة ايت بويحيى احلجامة 

مؤرخة في 07 أكتوبر 2020.

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 5088 - 81

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : موالي ادريس هرموش بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان الشكيمة".

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت اخلف.

مساحته : 99 آر 97 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :   طريق عمومية من ورائها مطلب التحفيظ رقم 24872 - 16؛

شرقا : بلجويج هرموش؛ ورثة ادريس هرموش؛ 

جنوبا : فاطمة بنت احلسن الزاوي؛

غربا : نعيمة هرموش.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 228 ص 278 كناش العقار رقم 57 

بتاريخ 27 يوليو 2020 توثيق تيفلت. 

2 - شهادة إدارية عدد 34 م.ت/2020 عن جماعة ايت بويحيى احلجامة 

مؤرخة في 23 أكتوبر 2020.

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 5089 - 81

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالب التحفيظ : جمال الهرواشي بن عمرو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ظهر بوكليب".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان ظهر بوكليب".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار الغواورة.

مساحته : 18 آر 82 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  عبد الرحمان زكري؛ 

شرقا : فاطمة بورمضان؛ الرسم العقاري رقم 33894 - 16؛ 

جنوبا : طريق عمومية من ورائها مطلب التحفيظ رقم 4267 - 16؛

غربا : ورثة عالل محتات؛ رشيدة فرحاني ومن معها.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 181 ص 202 كناش العقار رقم 58 

بتاريخ 08 أكتوبر 2020 توثيق تيفلت.

2 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 323 ص 395 كناش العقار رقم 43 

بتاريخ 08 مارس 2018 توثيق تيفلت.

3 - وكالة موثقة مؤرخة في 21 مارس 2017 عن األستاذ أيوب بنعيشوش

موثق بتيفلت.

4 - رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 223 ص 272 كناش باقي الوثائق 

رقم 29 بتاريخ 02 سبتمبر 2020 توثيق تيفلت؛

5 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 234 ص 256 كناش العقار رقم 39 

بتاريخ 12 يونيو 2017 توثيق تيفلت.

6 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 13 ص 14 كناش العقار رقم 30 

بتاريخ 21 يوليو 2015 توثيق تيفلت. 

7 - شهادة إدارية عدد 157/ج ع ج س ب عن جماعة عني اجلوهرة سيدي 

بوخلخال مؤرخة في 23 أكتوبر 2020.

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5090 - 81

تاريخ اإليداع : 10 نوفمبر 2020.

طالبة التحفيظ : سميرة بحاري بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "خديجة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "طـه". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

مساحته : 81 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 1872 - 16؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 1872 - 16؛

غربا : عبد الرحمان املزالي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 537 ص 503 كناش العقار رقم 79 

بتاريخ 06 يناير 2009 توثيق تيفلت. 
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 88 رقم  العقار  11 كناش  11 ص  بعدد  - رسم شراء عدلي ضمن   2

بتاريخ 11 يوليو 2003 توثيق تيفلت.

رقم  حتت  تيفلت  ببلدية  االمضاءات  مصحح  االقتطاع  تصميم   -  3

3018 وحتت رقم 748/2001.

4 - شهادة إدارية عدد 56/20/أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة مؤرخة 

في 05 نوفمبر 2020.

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "راس ربيعة"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 1929 - 81

مسطرة  فان   .2020 أكتوبر   22 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع  ربيعة"  "راس  املسمى  امللك  حتفيظ 

1929 - 81. الكائن بدائرة تيفلت قيادة وجماعة عني اجلوهرة سيدي 

التحفيظ اجلماعي "عني اجلوهرة  ايت بوعامر منطقة  دوار  بوخلخال 

طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا  االن  من  ستتابع  بوخلخال"،  سيدي 

التحفيظ السيد عبد الرحيم ابعيزات بن محمد .

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

1 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 391 ص 366 كناش العقار رقم 26 

بتاريخ 15 ماي 2015 توثيق تيفلت.

2 - رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 143 ص 130 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 12 يونيو 2020 توثيق تيفلت.

3 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 164 ص 182 كناش العقار رقم 29 

بتاريخ 21 سبتمبر 2015 توثيق تيفلت.

4 - رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 399 ص 430 كناش العقار رقم 30 

بتاريخ 30 أكتوبر 2010 توثيق تيفلت.

5 - رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 135 ص 150 كناش العقار رقم 32 

بتاريخ 10 فبراير 2016 توثيق تيفلت.

6 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 265 ص 310 كناش العقار رقم 21 

بتاريخ 27 يناير 2014 توثيق تيفلت.

7 - رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 379 ص 375 كناش العقار رقم 27 

بتاريخ 06 مارس 2015 توثيق تيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة.

   محمد زافو.

محافظة سوق السبت أوالد النمة 

مطلب رقم 2125 - 82

تاريخ اإليداع : 02 نوفمبر 2020 . 

طالب التحفيظ : عبد الفتاح شباكي بن رحال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العالوة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عبد الفتاح"

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل 

املدعو "حي اإلنبعاث" .

مساحته : 81 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛ 

شرقا : احلبيب الشباكي ؛

جنوبا : عز الدين حللية ؛ 

غربا : فوزية الشباكي.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي بتاريخ 16 يوليو 2019؛ 

- شهادة إدارية بتاريخ 24 يوليو 2019؛

- شهادة إدارية بتاريخ 27 أكتوبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 04 يناير 2020 على 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 2126 - 82

تاريخ اإليداع : 20 نوفمبر 2020 . 

طالبوا التحفيظ  :

1 - محمد لعناية بن عباس بنسبة 1/3؛

2 - محمد اعناية بن عبد القادر بنسبة 1/3؛

3 - خاليد العناية بن صالح بنسبة 1/3 .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشة "

االسم الذي أعطاه  طالب التحفيظ للملك : "احلرشة"

نوعه : أرض عارية .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام املركز" .

مساحته :  18 آر 17 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون :

شماال : طريق ؛ 

شرقا : إعدادية عبد املالك السعدي؛ الرسم العقاري رقم 43672 - 10؛
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جنوبا : طريق ؛ 

غربا : الطريق اجلهوية رقم 309.

احلقوق العينية : الشيء .           

 أصل امللك :

- رسم استمرار عدلي بتاريخ 08 يونيو 2020؛ 

- شهادة إدارية بتاريخ 05 فبراير 2020؛

-  شهادة إدارية بتاريخ 16 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 12 يناير 2020 على 

الساعة 09:30  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت أوالد النمة.

             كرمي ناجيم.

 

محافظة ازمور

مطلب رقم  53 - 84

تاريخ اإليداع : 03 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : املصطفى حرفي بن حمو

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكاعة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكاعة 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 17 آ 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق بن معاشو في اجتاه مدينة اجلديدة.

شرقا : العياشي ساهي. 

جنوبا : العياشي ساهي. 

غربا : يزة ساهي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 شوال 1440 موافق )03 يوليو 2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ذي القعدة 1440 موافق )18 يوليو 2019(.

مؤرخة   158/2019 إدارية عدد  األصل لشهادة  -نسخة طبق   3

في 02 يوليو 2019.

على   2021 يناير   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم  54 - 84

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020 

طالب التحفيظ : رضوان األرقام بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد املطفي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد املطفي 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 10 آ 67 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية عرضها 05 أمتار.

شرقا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار. 

جنوبا : محمد ماهبي. 

غربا : محمد ماهبي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 جمادى األولى 1440 موافق 

)19 يناير 2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 جمادى الثانية 1440 موافق 

)15 فبراير 2019(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ذي القعدة 1441 موافق )26 يونيو 2020(.

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم  55 - 84

تاريخ اإليداع : 09 نوفمبر 2020 

طالبة التحفيظ : كرمية بنخلوق بنت العربي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض املطفي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض املطفي 

نوعه : أرض فالحية.

السيطان  دوار  احلوزية،  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

سيدي عامر.

مساحته : 11 آ 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حليمة دباب.

شرقا : بوشعيب الغازي. 

جنوبا : طريق عمومية و حرم البير. 

غربا : ورثة حليمة دباب.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 صفر 1441 موافق 

)04 اكتوبر 2019(.

على   2021 يناير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور بالنيابة

محسن احلليوي    



األمالك العقارية

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

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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مطلب رقم 26787 - 02 
اسم امللك : بويلمام.

إسلي  واد  قيادة  القروية،  مستفركي  جماعة  وجدة،  عمالة  موقعه: 
القروية، دوار الرصمة.

مساحته: 01 هكتار 57 آر 37 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 
شماال: ورثة مجدوبي ادريس؛

شرقا: حاجي بن علي؛ 
جنوبا : مجدوبي ابراهيم ؛

غربا: الرسم العقاري رقم 134974 - 02 .
طالب التحفيظ السيد  : مجدوبي أحمد بن مومن.

مطلب رقم 26788 - 02 
اسم امللك : الكركار.

إسلي  واد  قيادة  القروية،  مستفركي  جماعة  وجدة،  عمالة  موقعه: 
القروية، دوار الرصمة.

مساحته االجمالية: 00 هكتار 73 آر 98 سنتيار ويتكون من قطعتني، 
القطعة األولى تبلغ مساحتها 70 آ 62 س والقطعة الثانية 03 آ 36 س.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون: 

-القطعة االولى
شماال: واد، ورثة مجدوبي عمرو؛

شرقا: ورثة مجدوبي عمرو؛ 
جنوبا : ورثة مجدوبي الدريوش، طريق ؛

غربا: واد.
-القطعة الثانية

شماال: طريق ؛
شرقا: ورثة الدريوش؛ 

جنوبا : واد ؛
غربا: واد.

طالب التحفيظ السيد  : مجدوبي أحمد بن مومن.

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
أن السيد: ادريس مدجل بن محمد، والساكن بوجدة زاوية شارع ادريس 
األكبر وزنقة شفشاون رقم2 ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 
العقاري عدد 46390  - 02  املؤسس للملك املدعو "مدجال10" الكائن 

بوجدة، و ذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

عمر أزرقان      

محافظة وجدة

مطلب رقم 26785 - 02 

اسم امللك : املبدوع.

واد  قيادة  القروية،  مستفركي  جماعة  اجناد،  وجدة  عمالة  موقعه: 

إسلي القروية، دوار الرصمة.

مساحته: 01 هكتار 42 آر 91 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال: جبالوي عبد القادر؛

شرقا: الرسم العقاري رقم 147309 - 02 ؛ 

جنوبا : مجدوبي علي ؛

غربا: بلخضير محمد.

طالب التحفيظ السيد  : مجدوبي أحمد بن مومن.

مطلب رقم 26786 - 02 

اسم امللك : احساين.

واد  قيادة  القروية،  مستفركي  جماعة  اجناد،  وجدة  عمالة  موقعه: 

إسلي القروية، دوار الرصمة.

مساحته االجمالية: 00 هكتار 89 آر 04 سنتيار ويتكون من قطعتني، 

القطعة األولى تبلغ مساحتها 85 آ 36 س والقطعة الثانية 03 آ 68 س.

نوعه : أرض فالحية وتشتمل القطعة االولي على بنايتني من سفلي 

وأشجار الكاكتيس.

اجملاورون: 

-القطعة االولى

شماال: واد؛

شرقا: ورثة مجدوبي الدريوش؛ 

جنوبا : طريق عمومي بعرض 06 أمتار ؛

غربا: ورثة مجدوبي عمرو.

-القطعة الثانية

شماال: طريق عمومي بعرض 06 أمتار ؛

شرقا: ورثة مجدوبي الدريوش؛ 

جنوبا : واد ؛

غربا: ورثة مجدوبي عمرو.

طالب التحفيظ السيد  : مجدوبي أحمد بن مومن.
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محافظة طنجة 

مطلب رقم 27938 - 06 

اسم امللك: ايت الصغير.

موقعه: طنجة مدشر مسنانة، 

وقع حتديده في: 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 61س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني و مرفق؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة عرضها 4 متر؛

شرقا: ادريس الزيدي؛

جنوبا: الزهرة العمرتي، بناء في ملك الغير؛

غربا: ادريس الزيدي؛

طالب التحفيظ السيد: محمد آيت الصغير.

مطلب رقم 27977 - 06 

اسم امللك: ملك عدنان.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر عني العسل، 

وقع حتديده في: 02 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72س16آر.

نوعه: أرض عارية بها بها منحدر و شعبة؛

اجملاورون: 

شماال: ممر عرضه متغير؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 140239/06؛

غربا: فاطمة بن موسى؛

طالب التحفيظ السيد: محمد بن عمر بوزمور.

مطلب رقم 28000 - 06 

اسم امللك: فضل اهلل.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية، 

وقع حتديده في: 03 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 76س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني و ثالث مقلص؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 21816/06؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: محمد اوراد، ممر خاص؛

غربا: العربي القطيبي؛

طالب التحفيظ السيد: سناء اشكيرات بنت محمد.

مطلب رقم 28001 - 06 

اسم امللك: اميان.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر الدعيدعات، 

وقع حتديده في: 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 79س04آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: رشيد الطويل؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: زينب الطويل؛

غربا: رشيد الطويل؛

طالب التحفيظ السيد: اميان بورغة بنت عبد النبي.

مطلب رقم 28004 - 06 

اسم امللك: كاسبراطا.

موقعه: طنجة مدشر بوخالف، 

وقع حتديده في: 08 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02س02آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: عبد السالم احتيت؛

شرقا: احمد احلماني؛

جنوبا: طريق املطار القدمية؛

غربا: احمد احلماني؛

طالب التحفيظ السيد: املفضل حمان.

مطلب رقم 28006 - 06 

اسم امللك: اليوسفي.

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة، 

وقع حتديده في: 13 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 74س01آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: نعيمة الفلسافي؛

شرقا: ملك الغير؛

جنوبا: طريسق عمومي؛

غربا: رشيدة الفلسافي؛

طالب التحفيظ السيد: توفيق بن احمد اليوسفي.

مطلب رقم 28010 - 06 

اسم امللك: غرسة العربي.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر بوكدور، 

وقع حتديده في: 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 78س11آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: محمد احلداد؛

شرقا: عبد السالم السفياني، رسم عقاري عدد 213286/06؛

جنوبا: طريق عمومي؛
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غربا: ورثة الزناكي؛

طالب التحفيظ السيد: عبد احلميد بن محمد الرنبوق.

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 27481 - 06

امللك املسمى " نزهة "

الكائن : بوالية طنجة ، مدينة طنجة مدشر عزيب احلاج قدور

طالب التحفيظ : نزهة بنت مصطفى ادريسي

وقع التحديد في 22/05/2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :58س02آر

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1005 

بتاريخ 04/04/2018

إصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 27878 - 06 

الكائن بوالية طنجة ، مدينة طنجة، حي القصبة زنقة سيدي 

احمد بوقجة نشر االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد 1094 بتاريخ 18 ديسمبر 2019.

يقرأ :

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ابريل 1986،

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ابريل 2016،

3 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 يناير 2019.

عوضا عن :

أصل امللك :

1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ابريل 1986،

2 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 يناير 2019.

و الباقي بدون تغيير

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

ان  للعموم  باإلعالم  بطنجة  العقارية   األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

السيد املفضل ابزيك املقيم بهوالندا طلب أن يـسلم له نظـير جديـد 

الـمدعو  للمـلك  املــؤسـس   06  -  26696 عدد  العـقـاري  للرسم 

"ابزيك" الكائن بطنجة حي الشرف وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

سلم سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسلـيم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة    

    املصطفى طريفة

محافظة سطات

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"حلسيبة" 
مطلب رقم 32251 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1129 املؤرخة في 19 اغسطس 2020.
عوضا عن :

مطلب رقم 32241 - 15
اقرأ : 

مطلب رقم 32251 - 15.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"دهر عبداهلل بن احمد" 
مطلب رقم 34524 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1129 املؤرخة في 19 اغسطس 2020.
عوضا عن:

مطلب رقم 33524 - 15
اقرأ : 

مطلب رقم 34524 - 15.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"دهر عبداهلل بن احمد"
مطلب رقم 34598 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1129 املؤرخة في 19 اغسطس 2020.
عوضا عن:

مطلب رقم 33598 - 15
اقرأ : 

مطلب رقم 34598 - 15.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"طلعة السالطنة"
مطلب رقم 35015 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1129 املؤرخة في 19 اغسطس 2020.
عوضا عن:

مطلب رقم 35014 - 15
اقرأ : 

مطلب رقم 35015 - 15.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"الهندية" 
مطلب رقم 35061 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1129 املؤرخة في 19 اغسطس 2020.
عوضا عن:

مطلب رقم 35060 - 15
اقرأ : 

مطلب رقم 35061 - 15.
والباقي بدون تغيير.
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى"والد بئر الطويل" 
مطلب رقم 36139 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1129 املؤرخة في 19 اغسطس 2020.
عوضا عن:

مطلب رقم 35139 - 15
اقرأ : 

مطلب رقم 36139 - 15.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"بئر الكور" 
مطلب رقم 36341 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1128 املؤرخة في 12 اغسطس 2020.
عوضا عن:

مطلب رقم 35341 - 15.
اقرأ:

مطلب رقم 36341 - 15.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"حبل الضاوية" 
مطلب رقم 37978 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1101 املؤرخة في 05 فبراير2020.
عوضا عن:

مطلب رقم 36978 - 15
اقرأ : 

مطلب رقم 37978 - 15.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"حوض ميساوي"
مطلب رقم 38273 - 15املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1129 املؤرخة في 19 اغسطس 2020.
عوضا عن:

مطلب رقم 38272 - 15
اقرأ : 

مطلب رقم 38273 - 15.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"احلرشة" 
مطلب رقم 38570 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1130 املؤرخة في 26 اغسطس2020.
عوضا عن:

مطلب رقم 38670 - 15
اقرأ : 

مطلب رقم 38570 - 15.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"بياض" 
مطلب رقم 39125 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 1129 املؤرخة في 19 اغسطس 2020.
عوضا عن:

مطلب رقم 38125 - 15

اقرأ : 

مطلب رقم 39125 - 15.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"بالقبلي" 

مطلب رقم 39233 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية

 عدد 1128 املؤرخة في 12 اغسطس 2020.

عوضا عن:

مطلب رقم 39223 - 15

اقرأ : 

مطلب رقم 39233 - 15.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"أمرنص" 

مطلب رقم 39529 - 15 املنشور باجلريدة الرسمية

عدد 1130 املؤرخة في 26 اغسطس 2020.

عوضا عن:

مطلب رقم 39629 - 15

اقرأ : 

مطلب رقم 39529 - 15.

والباقي بدون تغيير.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات

    محمد الزرهوني

محافظة العيون

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

السيد  أن  للعموم  يعلن  بالعيون  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

محمد عايا ابن ختاري اجلاعل محل إقامته للمخابرة معه بالعيون زنقة 

بن دحى رقم 01 حي خط الرملة 02 طلب أن يسلم له نظيرا جديدا 

املدعو"عوشش"  للملك  املؤسس   17  -  9688 عدد  العقاري  للرسم 

الكائن بالعيون وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

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

باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجال 

الرسمية.

        احملافظ على األمالك العقارية  بالعيون 

          محمد فاري
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محافظة خريبكة

مطلب رقم 9383 - 18 

إسم امللك : " القضاء على مدن الصفيح منطقة 11 هكتار القطعة س" .

موقعه :مدينة خريبكة، جتزئة القدس 2.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 88 س.

اجملاورون : 

شماال : املكتب الشريف للفوسفاط؛

جنوبا : ورثة الداودي بنداود ومن معه؛

شرقا : ورثة الداودي بنداود ومن معه؛

غربا : مطلب عدد 6044/18.

طالب التحفيظ : رئيس دائرة األمالك اخملزنية نيابة عن مدير األمالك 

اخملزنية.

مطلب رقم 19029 - 18 

إسم امللك : " بالد مناع محمد" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف، دوار أوالد املكناسي.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 13 آ 54 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 1149/ت؛

جنوبا : املطلب عدد 19104/18؛

شرقا : املطلب عدد 19030/18؛

غربا : داري املعطي.

طالب التحفيظ : مناع محمد بن املعطي.

مطلب رقم 19243 - 18 

إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة الفقراء، دوار السالملة.

من  وسكن  الزيتون  واشجار  مثمرة  اشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

سفلي وطابق اول و حوض جتميع املياه. 

مساحته : 01 هـ 63 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق، سلوم محمد، ورثة ميحمد بن العربي.؛

جنوبا : سلوم عبد العالي، ورثة احلاج املعطي؛

شرقا : الطريق،الوارث حسن ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : بوعبيد الوارث بن العربي.

مطلب رقم 38208 - 18

إسم امللك : " كركور البقرة" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار أوالد عالل.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 22 آ 04 س.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 36758/18؛

جنوبا : طريق؛
شرقا : ورثة شنان محمد؛

 31391/18- 41859/18- غربا : شنان احلاج املعطي، الرسوم العقارية 
.42327/18

طالب التحفيظ : شنان فاطنة بنت محمد ومن معها. 

مطلب رقم 38752 - 18 
إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، جتزئة السعادة.
نوعه : أرض عارية. 
مساحته : 79 س.

اجملاورون : 
شماال : بقعة رقم 75؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 43475/18؛
شرقا : رسم عقاري عدد 39865/18؛

غربا : زنقة.
طالبة التحفيظ : فتيحة جبار بنت محمد ومن معها. 

مطلب رقم 38854 - 18 
إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 12 آ 25 س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : رسم عقاري عدد 22040/18؛

شرقا : الطريق.
غربا : ورثة محمد بن احمد.

طالب التحفيظ : بنعافية عزيز بن احلاج احمد.

مطلب رقم 39019 - 18 
إسم امللك : " القصبة" .

اخلطاطبة موالني  دوار  الطرش  زم، جماعة قصبة  وادي  :دائرة  موقعه 
السهب.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون. 
مساحته : 60 آ 66 س.

اجملاورون : 
شماال : طريق معبدة؛

جنوبا : رسمني عقارين عدد -35772/18 35773/18.؛
شرقا : كوميري مصطفى ومن معه.
غربا : غنوري عبد السالم ومن معه.

طالب التحفيظ : عبد السالم غنوري بن عاشور. 

مطلب رقم 39074 - 18 
إسم امللك : " عبد اهلل 2" .

موقعه :مدينة ابي اجلعد، حي النهضة.
نوعه : أرض فالحية. 
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مساحته : 01 هـ 20آ 44 س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد39075/18؛
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد39073/18؛

شرقا : الطريق.
عدد  العقاري  الرسم  الغالية،  ولد  العربي  بن  محمد  ورثة   : غربا 

.55919/18
طالب التحفيظ : عبد اهلل النبيل بن الصالح. 

مطلب رقم 39075 - 18 
إسم امللك : " عبد اهلل 3" .

موقعه :مدينة ابي اجلعد، حي النهضة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 19آ 51 س.
اجملاورون : 

شماال : الرسوم العقارية عدد -50197/18 44025/18، شرقي ايت با،
النياغي رقية،رقية ايت با، الغاملي علي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 39074/18؛
شرقا : الطريق.

غربا : ورثة محمد بن العربي ولد الغالية.
طالب التحفيظ : عبد اهلل النبيل بن الصالح. 

مطلب رقم 39101 - 18 
إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار العاللشة.
ومرافق  علوي  وطابق  سفلي  من  مسكن  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

بالسطح، بئر، حوض جتميع املاء واشجار مثمرة. 
مساحته : 47 آ 96 س.

اجملاورون : 
شماال : ورثة احلاج العربي املنيني، مطلب عدد 215/خ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 29486/18؛
شرقا : ورثة احلاج العربي املنيني ؛

غربا : ورثة احلاج العربي املنيني، ورثة الداكي محمد، الطريق.
طالب التحفيظ : بوشعائب ثمرة بن صالح. 

 
مطلب رقم 39117 - 18 

إسم امللك : " تويلتاست" .
موقعه :دائرة وادي زم، جماعة اوالد فنان، دوارايت عبد السالم.

نوعه : أرض فالحية . 
مساحته : 02 هـ 52 آ 64 س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب عدد 39118/18؛
جنوبا : مطلب عدد 39116/18؛

شرقا : طريق ؛
غربا : ملك اجلماعة الترابية أوالد فنان.

شخص  في  املمثلة  فنان  اوالد  الترابية  اجلماعة   : التحفيظ  طالب 
رئيسها. 

مطلب رقم 39220 - 18 
إسم امللك : " ملك السربوتي" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة بولنوار، دواراملساعدة.
نوعه : أرض فالحية . 

مساحته : 09 آ 27 س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 92718/18؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : ورثة الديواني عبد اهلل ؛
غربا : طريق.

طالب التحفيظ : امحمد السربوتي بن صالح. 

مطلب رقم 39288 - 18 
إسم امللك : " امشيمش" .

موقعه :دائرة وادي زم، جماعة ايت عمار ، دوار فضالة.
نوعه : أرض فالحية بها بئر وبنايات خفيفة. 

مساحته : 05 هـ 33 آ 34 س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 45961/18؛
جنوبا : ورثة نوالي املعطي، قاسمي محمد بن بناصر؛

شرقا : مشيمش صالح ومن معه ؛
غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : صالح امشيمش بن بوعزة ومن معه. 

مطلب رقم 39292 - 18 
إسم امللك : " ملك الشرفاوي" .

موقعه :دائرة أبي اجلعد، جماعة عني قيشر، دوار اوالد بحري.
نوعه : أرض فالحية . 

مساحته : 01 هـ 08 آ 51 س.
اجملاورون : 

القطعة االولى:
شماال : العاللي خدوج؛

جنوبا : ورثة احلاج العربي بن حمو؛
شرقا : العاللي خدوج ، ورثة احلاج العربي بن حمو ؛

غربا : طريق رئيسية.
القطعة الثانية:

شماال : العاللي خدوج؛
جنوبا : ورثة احلاج العربي بن حمو؛

شرقا : طريق رئيسية ؛
غربا : املشروحي املصطفى، ورثة احلاج العربي بن حمو.

طالب التحفيظ : محمد الشرفاوي بن مبارك. 

مطلب رقم 52930 - 18 
إسم امللك : " سلمى" .

موقعه :مدينة خريبكة، دوار اوالد احمد.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته :63 س.
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اجملاورون : 
شماال : زنقة،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 52931/18؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 101280/18؛

غربا : الرسم العقاري عدد 58579/18.
طالب التحفيظ : إقبال سي محمد بن زين الدين .

مطلب رقم 52931 - 18
إسم امللك : " سلمى" .

موقعه :مدينة خريبكة، دوار اوالد احمد.
نوعه : أرض عارية. 
مساحته :38 س .

اجملاورون : 
شماال : مطلب عدد 52930/18،

جنوبا : زنقة، الرسم العقاري عدد 54067/18؛
شرقا : زنقة ؛

غربا : الرسمني العقارين عدد 58580/18 و 54067/18.
طالب التحفيظ : إقبال سي محمد بن زين الدين. 

مطلب رقم 52681 - 18 
إسم امللك : " بياض" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دوار العاللشة.
نوعه : أرض فالحية بها بئر وأشجار الزيتون. 

مساحته : 23 آ 69 س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12204/18؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 58012/18، فقير العربي، الناجي اإلدريسي 

املصطفى، املبشر محمد؛
شرقا : عدناني محمد؛

غربا : ورثة جبار العربي، الرسمني العقارين 29232 /18 و 76109/18.
طالب التحفيظ :كمال الناجي اإلدريسي بن املصطفى. 

مطلب رقم 52721 - 18
إسم امللك : " ملك إسماعيل" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي ، دواراوالد العاتي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 48 آ 83 س .
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 39145/18، محمد عتقاوي بن صالح، 
سرحاني فاطنة؛

جنوبا : الرادي بوعزة؛
شرقا : ورثة فالت امليلودي ؛

غربا : الرادي محمد بن عباس.
طالب التحفيظ : بوعزى صليعي بن عبد القادر. 

مطلب رقم 52722 - 18 
إسم امللك : " ملك هاجر" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي ، دواراوالد العاتي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02 هـ 39 آ 41 س .
اجملاورون : 

شماال : صليعي امليلودي؛
جنوبا : صليعي محمد؛

شرقا : ورثة محمد بن العبيد ؛
غربا : الرادي محمد ، رسم عقاري عدد 45578/18.

طالب التحفيظ : بوعزة صليعي بن عبد القادر.

مطلب رقم 52819 - 18 
إسم امللك : " احلرش" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته :10 آ 74 س.
اجملاورون : 

شماال : رقيبي مراد؛
جنوبا : سارم حبيبة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 52461/18.
غربا : ورثة سرمي رحاح بن حماد، ورثة نهيض عبد القادر ؛

طالب التحفيظ : ضميري يونس بن بوشتاوي. 

مطلب رقم 52838 - 18 
إسم امللك : " احلرشة لعوينات" .

موقعه :دائرة وادي زم، جماعة أوالد بوغادي، دوار زكارة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته :98 آ 49 س .
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 31419/18؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 2629/ت؛
شرقا : ورثة فضيل عباس بن ملفضل؛

غربا : الرسم العقاري عدد 45924/18.
طالب التحفيظ : حمادي طلعي بن الغزواني

مطلب رقم 52881 - 18 
إسم امللك : " احلرشية" .

موقعه :دائرة وادي زم، جماعة أوالد بوغادي، مركز سوق االثنني.
نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي. 

مساحته :81 س.
اجملاورون : 

شماال : عائشة الزكراوية؛
جنوبا : خطيب عبد الرحيم؛

شرقا : ورثة صالح بن املدموق؛
غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : فاطنة فهمي بنت الشرقي. 

مطلب رقم 52905 - 18 
إسم امللك : " بوطويل" .

موقعه :دائرة وادي زم، جماعة أوالد بوغادي، دوار اوالد عمر.
نوعه : أرض فالحية بها اشجار الكالبتوس. 
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مساحته :10هـ 21 أ 91 س .

اجملاورون : 

شماال : محمد بنضاوية بن عبد السالم؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 88520/18؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 80482/س؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : عبد الغني بنضاوية بن محمد. 

مطلب رقم 52913 - 18 

إسم امللك : " بالد سيدي عمور" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف، دوار اوالد زيدة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته :03هـ 27 أ 30 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة خلفدير العربي بن محمد، الهاشمي خلفدير بن امحمد، 

ورثة خلفادير بن قدور بن محمد، 

خلفادير  ورثة  التامي،  حمو  ولد  امحمد  احلاج  محمد،  احلاج   : جنوبا 

العربي بن محمد؛

شرقا : حدفاوي محمد؛

غربا : خلفادير مصطفى بن العربي.

طالب التحفيظ : اجلياللي نشادي بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52948 - 18

إسم امللك : " دار فاطمة الزهراء" .

موقعه :مدينة بوجنيبة، حي الداخلة.

ومرافق  علويني  وطابقني  سفلي  من  للسكن  دار  بها  أرض   : نوعه 

بالسطح. 

مساحته :72 س .

اجملاورون : 

شماال : زنقة،

جنوبا :اوالد حنيني احلاج محمد؛

شرقا : زنقة ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 53153/18.

طالب التحفيظ : فتيحة بوالعيش بنت الكبير.

مطلب رقم 52950 - 18 

إسم امللك : " أرض بكاني" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، درب احلاج مصطفى.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته :88 س .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 63003/18.،

جنوبا :ممر عمومي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 51201/18. ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 22494/18.

طالب التحفيظ : البوعزاوي بكاني بن عبد القادر. 

 مطلب رقم 52953 - 18 
إسم امللك : " ملك عبد اللطيف" .

موقعه :مدينة بوجنيبة، جتزئة السعادة.
ومرافق  علويني  وطابقني  سفلي  من  للسكن  دار  بها  أرض   : نوعه 

بالسطح. 
مساحته :89 س .

اجملاورون : 
شماال : ساحة،

جنوبا :قرير محمد؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 84201/18 ؛

غربا : زنقة.
طالب التحفيظ : عبد اللطيف الهجري بن الشرقي.

مطلب رقم 52956 - 18
إسم امللك : " بالد سهام" .

موقعه :دائرة وادي زم، جماعة اوالد فنان، دوار اوالد مترة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته :36 آ 18 س .
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 58385/18،
جنوبا :مطلب التحفيظ عدد 37907/18؛

شرقا : العمراني البصير؛
غربا : طريق رئيسية.

طالبة التحفيظ : السعيد العالية بنت احلاج حلسن.

مطلب رقم 52982 - 18
إسم امللك : " ملك العسلي" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دوار اوالد مسعود.
نوعه : أرض فالحية . 
مساحته : 2 آ 20 س.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 51280/18، فوكني نورالدين؛
شرقا : فوكني نورالدين ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 43416/18.
طالب التحفيظ : بوشعيب العسلي بن بلقاسم.

مطلب رقم 52993 - 18
إسم امللك : " حمرية" .

موقعه :دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.
نوعه : أرض فالحية . 

مساحته : 32 آ 17 س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 21728/18.؛
جنوبا : ورثة قضبي احمد وقضبي املعطي؛
شرقا : ورثة قضبي احمد وقضبي املعطي ؛

غربا : ممر.
طالب التحفيظ : عائشة قضبي بنت علي.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة    
       بوسيف عبد الكرمي
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محافظة بنسليمان

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " حمرية " 

ذي املطلب رقم 10056 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1098 املؤرخـة فـي 15 يناير 2020

عوضا عن :

السيد مرفوق بوشعيب بن العربي

اقرأ :

السيدة ارقية هشومي بنت عبو

السيدة نادية مرفوق 

السيدة السعدية مرفوق

والباقي بدون تغيير .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " احلرشية "

ذي املطلب رقم 10057 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1098 املؤرخـة فـي 15 يناير 2020

عوضا عن :

السيد مرفوق بوشعيب بن العربي

اقرأ :

السيدة ارقية هشومي بنت عبو

السيدة نادية مرفوق 

السيدة السعدية مرفوق

والباقي بدون تغيير .

إصالح تلقائي - يتعلق بالرسم العقاري رقم : 11125 - س

بتفاصيل  املتعلق  الوزاري  القرار  29 من  الفصل  بناء على مقتضيات 

تطبيق نظام التحفيظ العقاري،وبعد مراجعة شهادة االيداع املسلمة 

الهشومي  السيد  لطالبها   8479 عدد  2020 حتت  اكتوبر   02 بتاريخ 

مصطفى واحملررة بتاريخ 05 اكتوبر 2020، تبني لنا بأنها قد تسرب لها 

خطأ مادي حيث مت إغفال ذكر احد االشخاص : وهو السيد محمد بن 

الوراق بلحاج امبارك الذي ميلك على الشياع الى جانب باقي املالكني 

وفق ما هو مدون بقرار التحفيظ املقيد بكناش 39 عدد 442 بتاريخ 26 

اغسطس 1931.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببنسليمان

   الزهراوي عزيز

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3768 - 26

اسم امللك : "مكزاز "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار اوالد سيدي عبد النبي

نوعه : ارض فالحية بها بناية خفيفة عبارة عن سكنى و بنايتني خفيفتني 

وقع حتديده في : 13 يناير 2020

املساحة االجمالية لتي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 11 ار 01 س 

حدوده : 

شماال : مساك عرضه 03 امتار 

جنوبا : ورثة عبد السالم بن بوشعيب الشالوي

شرقا : أحمد مفتاح

غربا : دريوش ادريس

طالبو التحفيظ : رضوان منادي بن مصطفى و من معه

مطلب رقم 4330 - 25

اسم امللك : "أرض يوسف"

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد مومن 

نوعه : ارض عارية بها مخزن

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 14 ار 12 س

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 82193 - 26

جنوبا : مسلك عرضه 06 امتار

شرقا : مدرسة

غربا : الرسم العقاري 60975 - 26

طالب التحفيظ : يوسف معطاوي بن امليلودي

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان      

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 2520  - 27 

اسم امللك : "اكرض اميس 2".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة اجلموس ، ملحقة احلمام ، جماعة ام 

الربيع، املكان املدعو : اكرض اميز .

وقع حتديده في : 25 ماي 2005.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 73 آر80 س.
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نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عشور بن محمد بوبكر ؛ 

شرقا : احلسني حدو اسعيد ، سعيد نحدو احمو ؛ 

جنوبا : احمد ايكو ، محمد اعلي ؛

غربا : عاشور بن محمد بوبكر .

طالب التحفيظ : الشادلي عزيزي بن حدو .

مطلب رقم 5279 - 27

اسم امللك : "سيدي اسعيد".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة اجلموس ، ملحقة احلمام ، جماعة ام 

الربيع، احملل املدعو ويوان .

وقع حتديده في : 24 يونيو 1997.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 17 آر91 س. 

نوعه : ارض فالحية بها بناية .

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : معديني احمد ؛ 

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : معديني احمد ؛

غربا الرسم العقاري عدد 12170 - 27 .

القطعة الثانية : 

شماال : معديني احمد ؛ 

شرقا : معديني احمد ، حمو بومال وعلي ، مقبرة ) ملك حبسي ( ؛

جنوبا : معديني احمد ، منحدر ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

طالبو التحفيظ : كودة حاجي بن محمد و من معه .

مطلب رقم 6022 - 27

اسم امللك : "بولوز".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة كروشن املكان املدعو 

: دوار امرهان،

وقع حتديده في : 05 يونيو 2003.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 65 آر 14 س 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون : 

شماال : ماجيتي حمو ومن معه ؛ 

شرقا : برحال عقى ، برحال اخملتار؛

جنوبا : برحال عمر ، برحال عقى، ماجيتي حمو ومن معه ؛

غربا : ماجتي سعيد ، ممر ) ملك عمومي (.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة

مطلب رقم 6132  - 27 

اسم امللك : "بويغرم".

موقعه : اقليم و دائرة حنيفرة ، ملحقة كهف النسور ، جماعة سيدي 

المني، املكان املدعو : شعبة القاضي .

وقع حتديده في : 10 نوفمبر 1994.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10هـ 31 آر80 س.

نوعه : ارض فالحية بها بناية وبئر.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد22592 - 27 ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 4315 - 27 ، الرسم العقاري عدد 4288 - 27 ،

غربا : الرسم العقاري عدد10909 - 27 .

طالب التحفيظ : امحزون حسن بن ميعمي .

مطلب رقم 6434 - 27

اسم امللك : " فدان الدار".

موقعه : اقليم ودائرة حنيفرة ، ملحقة كهف النسور ، جماعة سيدي 

المني، املكان املدعو : ايت مازل ، ايت بوحدو

وقع حتديده في : 08 فبراير 1999.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 هـ 18 آر 32 س. 

نوعه : ارض فالحية بها بناية .

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8134 - 27 ؛ 

شرقا : الواد ) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : زوكني محمد اوهدور .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31011 - 27 .

طالب التحفيظ : اعفي عبد الرحمان بن حماني .

مطلب رقم 8362 - 27

اسم امللك : "امان نضلني".

، احملل املدعو  : اقليم و دائرة حنيفرة ، جماعة اكلمام اعزيزة  موقعه 

امان نضلني .

وقع حتديده في : 25 يوليو 2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68 آر22 س. 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الغابة ) ملك غابوي ( ؛ 

شرقا : علوي محمد ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : ورثة محمد بناصر .
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القطعة الثانية : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : علوي محمد ؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : علوي محمد ، ورثة محمد بناصر ، عالوي احلسني.

طالب التحفيظ : عالوي حلسن .

مطلب رقم 8486 - 27

اسم امللك : " تيمضغاس ".

دوار   : املدعو  املكان   ، القباب  دائرة وجماعة   ، اقليم خنيفرة   : موقعه 

متدغاس ، ايت سالم.

وقع حتديده في : 22 يونيو 2004.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04هـ 96 آر 36 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اغراوي عبد الرحمان ، بوحدادي حلسن ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ بوخاطر بن موالي التهامي

جنوبا : اغراوي عبد الرحمان ؛

غربا : ورثة موحى امولود .

طالبوا التحفيظ : عاللي حفيظة ومن معها .

مطلب رقم 16053 - 27

اسم امللك : "ملك كرارمي".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي الفتح ، زنقة 08 رقم 26.

وقع حتديده في : 06 اكتوبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 س . 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : اودادون سعيد ، اودادون احماد ؛ 

شرقا : مطلب رقم -14202 27 ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

غربا : اليوسفي محمد .

طالب التحفيظ : محمد كرارمي بن بوعزى.

مطلب رقم 29645 - 27

اسم امللك : " ملك عبد الرحمان ".

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

املدعو : مزارع ايت عثمان.

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37 آر 87 س.

نوعه : ارض فالحية بها بناية و بئر و اشجار .

اجملاورون : 

شماال : محمد اوخلياط ومن معه ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ، ورثة خالوي موحى ابناصر ، الزنقة ) 

ملك قروي ( ، محمد اوحلاج .

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي( ؛

غربا : الطريق ، الساقية ) ملك عمومي ( ، مكاوي احلسني .

طالب التحفيظ : عبد الرحمان سلمان بن احمد.

مطلب رقم 41111 - 27

اسم امللك : "املصطفى".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي اساكا.

وقع حتديده في : 26 اغسطس 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 91 س . 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

شرقا : التهامي الربيحي ، حسن اقجيف ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 24493 - 27 .

طالب التحفيظ : بوخالد مصطفى. 

مطلب رقم 41211 - 27

اسم امللك : "امشاظ".

موقعه : اقليم حنيفرة دائرة القباب ، جماعة ايت اسحاق، احملل املدعو 

دوار ازضوضن .

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 74 آر87 س. 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 13674 - 27 ، 13655 - 27 ؛ 

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 13031 - 27 .

القطعة الثانية : 

شماال : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛
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شرقا : الطريق) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13678 - 27 ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 13679 - 27 ؛ 

طالب التحفيظ : احلسني بن عومر بن موحى .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

 محافظة ورزازات

مطلب رقـم 49930 - 28

اسم امللك : انوملولني 2

موقعه : اقليم رزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تينرغ.

مسـاحتـه : ) 05 ار 85 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49931 - 28

اسم امللك : انوملولنني 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تينرغ.

مسـاحتـه : ) 03 ار 43 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43258 - 28

اسم امللك : بوخار مقورن

موقعه : اقليم ورزازت دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تازمليمت.

مسـاحتـه : ) 10 ار 29 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43259 - 28

اسم امللك : بوتفغيرت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تازمليمت.

مسـاحتـه : ) 80 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ساقية ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43165 - 28

اسم امللك : تازونت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متغارغرين.

مسـاحتـه : ) 02 ار 24 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري 685 ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43166 - 28

اسم امللك : تازونت 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متغارغرين.

مسـاحتـه : ) 01 ار 06 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛
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جـنـوبا : ساقية ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43192 - 28

اسم امللك : تازونت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متغارغرين.

مسـاحتـه : ) 03 ار 35 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43220 - 28

اسم امللك : داو تكمي 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تازمليمت.

مسـاحتـه : ) 06 ار 78 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43222 - 28

اسم امللك : اماس

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تازمليمت.

مسـاحتـه : ) 03 ار 26 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43224 - 28

اسم امللك : داو تكمي 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تازمليمت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 22 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43225 - 28

اسم امللك : داو تكمي 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تازمليمت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 36 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43241 - 28

اسم امللك : داو تكمي 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تازمليمت.

مسـاحتـه : ) 02 ار 40 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43245 - 28

اسم امللك : ايخف نوكاوز

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تازمليمت.

مسـاحتـه : ) 03 ار 07 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 

شماال : ممر ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43144 - 28

اسم امللك : امي تفراوت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تغرارط.

مسـاحتـه : ) 89 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43147 - 28

اسم امللك : داو برقبقش

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تغرارط.

مسـاحتـه : ) 60 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43244 - 28

اسم امللك : وين عبو

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تازمليمت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 91 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43281 - 28

اسم امللك : داو تورتيت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ازواطن.

مسـاحتـه : ) 01 ار 10 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43284 - 28

اسم امللك : تقلموت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ازواطن.

مسـاحتـه : ) 50 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49881 - 28

اسم امللك : حاشية الواد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اصديف.

مسـاحتـه : ) 01 ار 17 سنتيار(.

نـوع امللك : ارص فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شماال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49892 - 28

اسم امللك : ادونزار

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اصديف.

مسـاحتـه : ) 01 ار 72 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛
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حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49894 - 28

اسم امللك : فوق بوزروك

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اصديف.

مسـاحتـه : ) 01 ار 60 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49907 - 28

اسم امللك : تكالكالت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اكلميم.

مسـاحتـه : ) 01 ار 92 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49908 - 28

اسم امللك : اكني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اكلميم.

مسـاحتـه : ) 04ار 44 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شماال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49880 - 28

اسم امللك : افورير 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اصديف.

مسـاحتـه : ) 05 ار 27 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49917 - 28

اسم امللك : فيغيل 3

موقعه : اقليم ورزازات دائة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اكلميم.

مسـاحتـه : ) 03 ار 89 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43142 - 28

اسم امللك : تغالنت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : تزولط.

مسـاحتـه : ) 01ار 09 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقـم 43056 - 28

اسم امللك : انو اوزوغ

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اسيل.

مسـاحتـه : ) 38 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43058 - 28

اسم امللك : اغبالو 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ايسيل.

مسـاحتـه : ) 17 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43059 - 28

اسم امللك : اغبالو 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ايسيل.

مسـاحتـه : ) 95 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : احلديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43084 - 28

اسم امللك : عني سي عبد الواحد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ايسيل.

مسـاحتـه : ) 05 ار 43 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ساقية ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43087 - 28

اسم امللك : داو متزكيدة 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اخلربة.

مسـاحتـه : ) 06 ار 41 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49927 - 28

اسم امللك : بولوح 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تكركينت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 34 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49943 - 28

اسم امللك : داو تيزي 8

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تكركينت.

مسـاحتـه : ) 03 ار 12 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.
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مطلب رقـم 49912 - 28

اسم امللك : داو تيزي

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تكركينت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 35 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43252 - 28

اسم امللك : اومت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اوكريد.

مسـاحتـه : ) 56 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49800 - 28

اسم امللك : تغالنني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : ثالث.

مسـاحتـه : ) 70 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49801 - 28

اسم امللك : توزديني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : ثالث.

مسـاحتـه : ) 01 ار 27 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49822 - 28

اسم امللك : تاركى نوماس

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

عني اكرامن.

مسـاحتـه : ) 06 ار 66 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 680 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49823 - 28

اسم امللك : وين سيدي علي

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

عني اكرامن.

مسـاحتـه : ) 01 ار 42 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 680 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49825 - 28

اسم امللك : بوتلواح 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

ايت حامد.

مسـاحتـه : ) 02 ار 88 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛
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حــدوده : 

شماال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49903 - 28

اسم امللك : اغونان 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تكركينت.

مسـاحتـه : ) 03 ار 06 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49889 - 28

اسم امللك : داو تيزي 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تكركينت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 43 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 49925 - 28 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49959 - 28

اسم امللك : اكماض نوينار 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : متزرا.

مسـاحتـه : ) 59 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 680 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 49888 - 28

اسم امللك : اليغ 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : امازر.

مسـاحتـه : ) 5 ار 76 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقـم 43156 - 28

اسم امللك : الفدان الفوقاني 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تستيفت.

مسـاحتـه : ) 06 ار 48 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43154 - 28

اسم امللك : تغالنت نلجامع 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تستيفت.

مسـاحتـه : ) 35 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43157 - 28

اسم امللك : الفدان الفوقاني 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تستيفت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 82 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43158 - 28

اسم امللك : تغنجاوت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تالث.

مسـاحتـه : ) 01 ار 76 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43167 - 28

اسم امللك : ازداران 1

 : املدعو  احملل  وسلسات،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

وينتجكال.

مسـاحتـه : ) 79 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43168 - 28

اسم امللك : ازداران 2

موقعه : اقليم رزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : وينتجكال.

مسـاحتـه : ) 55 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43169 - 28

اسم امللك : ازداران 3

 : املدعو  احملل  وسلسات،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

وينتجكال.

مسـاحتـه : ) 67 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43170 - 28

اسم امللك : اضرغ

 : املدعو  احملل  وسلسات،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

وينتجكال.

مسـاحتـه : ) 93 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43181 - 28

اسم امللك : انزالن

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : توينخت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 34 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : ساقية ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقـم 43130 - 28

اسم امللك : الفدان التحتاني 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تستيفت.

مسـاحتـه : ) 04 ار 57 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43131 - 28

اسم امللك : الفدان التحتاني 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تستيفت.

مسـاحتـه : ) 91 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43132 - 28

اسم امللك : الفدان التحتاني 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تستيفت.

مسـاحتـه : ) 01 ار 86 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43133 - 28

اسم امللك : جوار تفراوت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تستيفت.

مسـاحتـه : ) 86 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43134 - 28

اسم امللك : تغالنت حتت مبجار

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تستيفت.

مسـاحتـه : ) 62 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43135 - 28

اسم امللك : تكجيت اجلامع

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تستيفت.

مسـاحتـه : ) 02 ار 83 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49933 - 28

اسم امللك : تغزوت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : أمازر.

مسـاحتـه : ) 04 ار 81 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شماال : التحديد االداري 677 ؛
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شـرقـا : التحديد االداري 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري 677 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

 

محافظة الصويرة

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى : اورتي.

مطلب رقم 59362 - 35 الذي أدرج خالصة اإلعالن عن إنتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1047 املؤرخة في 23 يناير 2018.

بدال عن : 

املساحة التي أظهرها التصميم : 98 آر 42 سنتيار.

اقرأ : 

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 آر 81 سنتيار.

والباقي دون تغير.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 63856 - 37

اسم امللك : “ الكرامة “ ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو احجر دريان . 

وقع حتديده في : فاحت ابريل 2019 ؛

مساحته : 14 ار 15 س ؛

نوعه : ارض عارية بها أشجار الزيتون ؛

شماال : ورثة العزوزي ؛ 

شرقا : ورثة املساري 

جنوبا : حسن الوالي ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 1214 - 37 ؛

طالب التحفيظ : البوشتيوي محمد بن ادريس . 

مطلب رقم 63885 - 37

اسم امللك : “ فدان العمور “ ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة تيسة احملل املدعو فدان العمور . 

وقع حتديده في : 3 يونيو 2019 ؛

مساحته : 18ار 30 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : عبدالكرمي جناتي ادريسي ؛ 

شرقا : محمد جناتي ادريسي . 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 9159 - 37 ؛

غربا : واد اللنب ؛

طالب التحفيظ : عبداللطيف جناتي ادريسي بن احمد . 

مطلب رقم 64069 - 37

اسم امللك : “فدان املير 1 “ ؛

موقعه : إقليم ودائرة تاونات جماعة طهر السوق احملل املدعو فدان املير ؛

وقع حتديده في : 28 يناير 2020 ؛

مساحته : 01هـ 13 ار 15 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

شماال : ورثة بوقاسم و ورثة الكزار و ورثة مرزوق 

شرقا : الشعبة و ورثة الغريب عائشة 

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : ورثة الغريب فاطمة 

طالب التحفيظ : فؤاد الغريب بن محمد .

مطلب رقم 64047 - 37

اسم امللك : “سارة ليدي “ ؛

موقعه : إقليم ودائرة تاونات جماعة بوهودة مركز بوهودة احميرو ؛

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019 ؛

مساحته : 29 ار 51 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون و أشجار أخرى مختلفة و بناية 

من طابق ارضي و اخر علوي و 3 ابار و اسطبل .؛

شماال : علي اروادي و حلسن اروادي . 

شرقا : الطريق اإلقليمية رقم 5327 عرضها 30 مترا 

جنوبا : علي اروادي ؛

غربا : علي اروادي . 

طالبو التحفيظ : عبدالعزيز الدويري بن حلسن ومن معه 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

بن طامة يوسف    
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محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 36144 - 44

اسم امللك :  عرصة القايد 

موقعه : اقليم ودائرة سيدي بنور قيادة وجماعة العونات احملل املدعو 

تراب أوالد التونسي. 

وقع التحديد في  : 17 مارس 2008.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 82 ار.

نوعه  : أرض فالحية. 

اجملاورون  : 

شماال  : عبداهلل بن عالل ولغليمي بن ميسور؛      

شرقا : موسى الركيبي؛             

جنوبا :  طريق ومحمد عشابي؛    

غربا  : أحمد الكربة. 

طالب التحفيظ  : أحمد سليم بن بوشعيب بن علي ومن معه.

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 14097 - 44

امللك املسمى : " البير".

الثاني  الشطر  العليا  املنطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم   : الكائن 

منطقة الضم املسماة ب ر  2-3.

طالب التحفيظ : نورالدين بنعبو بن املصطفى.

    ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 6603 

بتاريخ 11 سبتمبر 2017 في حدود املطلب املذكور أعاله.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد منير املطماري الساكن ب 268 مكرر زنقة حسان 

ابن تابث اجلديدة، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 

ودائرة  باقليم  الكائن  عبو"  "مرس  املدعو  للملك  املؤسس  ج   17131

بسبب ضياع  وذلك   ،"1 "غربية  املسماة  الضم  منطقة  بنور  سيدي 

النظير الذي سلم سابقا.

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

أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                   املصطفى بومهدي.

محافظة سوق أربعاء الغرب  

إصـالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى »فدان الكبير«

 مطلب رقم  21122 ر الذي أدرج إعالن خالصة إصالحية وإعالن

 جديد عن انتهاء التحديد املتعلقني به  باجلريدة 

الرسمية رقم 1932 املؤرخة في 04 نوفمبر1949 

بدال من :

تتابع مسطرة حتفيظه : 

- اجميل بن احمد بنسبة 4/8

- عبدالسالم بن بوسلهام بنسبة 2/8 

- رقية بنت محمد بن باحلاضي بنسبة 1/8

- امباركة بنت محمد بن باحلاضي بنسبة 1/8.

إقرأ :  تتابع مسطرة حتفيظه :

- اجميل بن احمد بنسبة4/8

- محمد بن محمد بن احلاضي بنسبة2/8

- رقية بنت محمد بن باحلاضي بنسبة1/8

- امباركة بنت محمد بن باحلاضي بنسبة1/8

بدال من :

- رسم إراثة مؤرخ في 13 جمادى االولى 1418 )18 أكتوبر 1994(

- حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 1/7/1975

- قرار محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 13 ديسمبر 1983.

- قرار اجمللس األعلى بتاريخ 3 فبراير 2002

إقرأ : 

- رسم إراثة مؤرخ في 13 جمادى االولى 1418 )18 أكتوبر1994(

- حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بسوق اربعاء الغرب بتاريخ 1 يوليو  1975

- قرار محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 13 ديسمبر 1983 

- قرار اجمللس األعلى بتاريخ 3 فبراير 2002

 31 في  مؤرخ  استئنافية  عقارية  قضية  عن  وتنازل  تصالح  عقد   -

أغسطس 1983.

والباقي بدون تغيير.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املضي أسفله باإلعالم للعموم 

 07 في  مؤرخة  عرفية  وكالة  بن محمد مبقتضى  بنمغار  أن عبداهلل 

أكتوبر 2020 نيابة عن سعيد بنامغار الساكن ببطانة زنقة الداخلة
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رقم  العقاري  للرسم  نظير جديد  له  يسلم  أن  22 سـال. طلب  رقم 
45421ر املؤسس للملك املدعو " دار السالوي 2 ". الكائن بسوق اربعاء 

الغرب  وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا .
   في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية .
احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء الغرب

                      املقوم محمد.

 

محافظة كلميم

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى " الديك 2 "
 مطلب التحفيظ رقم  6744 - 56 الـذي أدرج اإلعالن

 عن إنتهاء التحديد بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 678 
املؤرخـة في 28 ديسمبر 2011 و التي تسرب إليها خطأ مادي 

حيث تقرأ :
مساحة امللك  : 01آر.

بدال من : مساحة امللك  : 01آر01 سنتيار.
وتقرأ :

 حدود امللك :
شماال : مطلب التحفيظ رقم 6469 - 56 أو  املطلب 6744 - 56؛

شرقا : لشكر احلاج محمد؛ 
جنوبا : اسماعيل اوباعوس؛ 

غربا : الزنقة؛ 
والباقي بدون تغيير. 

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.
                                             محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

مطلب رقم 6669 - 57
اسم امللك : "اغبال ".

موقعه : اقليم افران، دائرة ازرو، جماعة بن صميم
مساحته اإلجمالية : 7 هكتار 52 آر 72 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية 
القطعة األولى :

مساحتها : 4 هكتار 35 آر 25 سنتيار.
اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 13876 - 57  
شرقا : الشعبة، الرسم العقاري رقم 13307 - 57، مطلب التحفيظ 

رقم 2638 - 57، مطلب التحفيظ رقم 2637 - 57 
جنوبا : ممر خاص، مطلب التحفيظ رقم 2636 - 57 

غربا : الرسم العقاري رقم 12223 - 57
القطعة الثانية :

مساحتها : 3 هكتار 17 آر 47 سنتيار
اجملاورون :

شماال : ممر خاص، مطلب التحفيظ رقم 2636 - 57
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2636 - 57 

جنوبا : طريق وطنية ذات عرض متغير 
غربا : مطلب التحفيظ رقم 2717 - 57

 احلقوق العينية والتحمالت : 
ممر عرضه 3 أمتار يخترق امللك :

طالبوا التحفيظ : 
ماجدة أغبال بنت علي بنسبة 1/5 

عبلة أغبال بنت علي بنسبة 1/5
وردة أغبال بنت علي بنسبة 1/5

نسيم أغبال بنت علي بنسبة 2/5
احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                                  عبد اجلبار فرطاس.
 

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 24904 - 61
اسم امللك : " حجرة املال2"

موقعه :  والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 
احملل املدعو احرارين؛

وقع حتديده بتاريخ  : 20 ماي 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  09  ار34  سنتيار؛

 نوعه :  ارض عارية؛
اجملاورون : 

شماال :  غكاظ من 30 متر مربع؛
شرقا  :  محسن بولعيش؛
جنوبا :  محسن بولعيش؛

غربا :  مطلب التحفيظ 24903 - 61؛
طالب التحفيظ :  فتح اهلل البكاري؛

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " العوفير2"
 مطلب التحفيظ رقم 25209 - 61 الكائن عمالة طنجة
 اصيلة اجلماعة القروية احد الغربية احملل املدعو اوالد زاير

و الذي أدرج اإلعالن عن خالصته باجلريدة الرسمية عدد  1082 
املؤرخة في 25 سبتمبر 2019 وكذا االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1136 بتاريخ07 أكتوبر 2020
عوضا عن : 

مساحته ؛ 01 هـ 16 ار 41 سنتيارا؛
اقرا : 

مساحته : 16 ار 41 سنتيارا ؛ 
و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة بالنيابة.
                  الشرقاوي الغرافي محمد ياسني.
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محافظة احلاجب

مطلب رقم 67-5321
اسم امللك : تكلمامني.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل احملل املدعو تكلمامني.

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 هكتار 71 آر 34 سنتيار.

نوعه : أرض محجرة.

اجملاورون : 

شماال : طريق.

شرقا : ورثة اصاكا موحى و مولود.

جنوبا :  واد.

غربا : مجهول.

طالب التحفيظ : زكي احمد بن ادريس.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري     

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 68-615
اسم امللك : قرب الدار.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

املدعو دوار لشهب. 

وقع حتديده التكميلي في : 11 سبتمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هكتار 72 آر 83 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بنايتني ذات سفلي و و اسطبل و جزء 

آخر مغروس بأشجار و بئر و خزان مائي و اسطبل.

شماال : طريق عمومية –مطلب رقم 614 - 68 –ورثة املصاطفي احلاج املعطي.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : املصاطفي املولودي.

غربا : املصاطفي املولودي – طريق عمومية.

طالبو التحفيظ : صالح مصاطفي بن عبد السالم و من معه.

مطلب رقم 8489 - 68
اسم امللك : ملك الدولة.

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

املدعو ملك الدولة. 

وقع حتديده في : 30 مايو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 هكتار 96 آر 14 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

شماال : ممر.

شرقا : الرسم العقاري عدد 2199/ب.

جنوبا : ممر.

غربا : طريق .

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 17743 - 68

اسم امللك : ملك اهلل.

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي احمد الضاوي. 

وقع حتديده في : 30 مارس 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 26 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول و مرافق بالسطح.

شماال : زنقة.

شرقا : الرسم العقاري عدد 8365 - 68.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13763 - 68.

غربا : الرسم العقاري عدد 16144 - 68 و الرسم العقاري عدد 13004 - 68.

طالب التحفيظ : عبد اهلل حمدي بن عبد السالم.

مطلب رقم 17941 - 68

اسم امللك : ملك هالل.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو القواسم. 

وقع حتديده في : 21 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 سنتيار.

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول ومرافق بالسطح.

شماال : زنقة.

شرقا : ورثة مخلص عبد الهادي و الزهراوي الشكدالي.

جنوبا : املعموري الشرقي.

غربا : البوزيدي عبد اهلل.

طالب التحفيظ : محمد هالل بن عبد القادر.

مطلب رقم 17981 - 68

اسم امللك : بياض.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار الكرادة. 

وقع حتديده في : 26 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 82 آر 02 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

القطعة األولى : 

شماال : الرسم العقاري عدد 41647 - 10.

شرقا : الرسم العقاري عدد 8225 - 68.

جنوبا : املصطفى التمار.

غربا : طريق عمومية- مطلب رقم 37327 - 10.

القطعة الثانية : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14991 - 68.

غربا : ابو الفرح خليفة.

طالب التحفيظ : الشرقاوي الدجاني بن احمد.
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مطلب رقم 17988 - 68
اسم امللك : بياض.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة البرادية احملل 
املدعو دوار اوالد غامن.

وقع حتديده في : 19 أغسطس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 17 آر 16 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
شماال : طريق عمومية – ورثة ايت بوزكري بن الشرقي.

شرقا : ورثة ايت بوزكري بن الشرقي.
جنوبا : العاطي هنية بنت الشرقي.

غربا : محمد العنيبي.
طالبو التحفيظ : طريق عالني بن العربي و من معه.

مطلب رقم 17993 - 68
اسم امللك : منيب.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي القواسم. 
وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 41 سنتيار.
نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول و مرافق بالسطح.

شماال : زنقة.
شرقا : الرسم العقاري عدد 16701 - 68 - محمد الكبوسي.

جنوبا : فاطنة وردي – محمد عالم.
غربا : فاطمة ندير – محمد كريج.

طالب التحفيظ : احمد مسناوي بن املعطي.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 3823 - 68
اسم امللك : ملك احلداوي.

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة البرادية احملل 
املدعو القرقوبة. 

وقع حتديده التكميلي في : 12 أغسطس 2015.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 62 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول و مرافق بالسطح.
شماال : الرسم العقاري عدد 4007 - 68.

شرقا : زنقة.
جنوبا مطلب رقم 35657 - 10.

غربا : ورثة احلاجة الرحالية.
طالب التحفيظ : احلسن الهداوي بن صالح.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "ملك لعالوي" 

موضوع مطلب رقم 13601 - 68 الكائن بإقليم و دائرة الفقيه بن صالح 

قيادة بني عمير جماعة الكريفات احملل املدعو سيدي خلخال

املنشور خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 978

بتاريخ 27 سبتمبر 2017؛

عوضا عن : 
1/احلاج لعالوي بن احمد 

2/عائشة لعالوي بنت احمد 
3/خدوج لعالوي بنت احمد 

4/عمر لعالوي بن احمد
5/الصديق لعالوي بن احمد 

6/السعدية لعالوي بنت احمد 
7/عبد الكرمي لعالوي بن احمد 

8/عتيقة لعالوي بنت احمد 
9/مينة لعالوي بنت احمد

10/حفيظة لعالوي بنت احمد 
11/مروان لعالوي بن احمد

بصفتهم شركاء على الشياع و ذلك بنسبة 2936 من أصل 21600 
1468 من أصل  بنسبة  و  السابع  و  اخلامس  و  الرابع  و  األول  لكل من 
ذلك لكل من الثانية و الثالثة و السادسة و التاسعة و بنسبة 523 

للعاشرة و بنسبة 1993 للحادي عشر.
أقرأ : 

1/احلاج لعالوي بن احمد 
2/عائشة لعالوي بنت احمد 
3/خدوج لعالوي بنت احمد 

4/عمر لعالوي بن احمد
5/الصديق لعالوي بن احمد 

6/السعدية لعالوي بنت احمد 
7/عبد الكرمي لعالوي بن احمد 

8/عتيقة لعالوي بنت احمد 
9/مينة لعالوي بنت احمد

10/حفيظة بنعيش بنت احمد 
11/مروان لعالوي بن محمد.

بصفتهم شركاء على الشياع و ذلك بنسبة 2936 من أصل 21600 
لكل من األول و الرابع و اخلامس و السابع و بنسبة 1468 من أصل ذلك 
لكل من الثانية و الثالثة و السادسة و الثامنة و التاسعة و بنسبة 

523 للعاشرة و بنسبة 1993 للحادي عشر.
والباقي بدون تغيير.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعـالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافـظ  يتشرف 
للعمـوم أن السيـد حكيم أبو اجلليل طلب أن يسلم له نظير جديد 
للرسم العقاري رقم 2637/ت املؤسس للملك املدعو "مارلني" الكائن 
وذلك  احلضري  املركز  املدعو  احملل  صالح  بن  الفقيه  مدينة  و  بإقليم 

بسبب ضياع النظير الذي قد سلم له سابقا. 
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا في 

اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    
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محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30674 - 72
اسم امللك : مقبرة سيدي عبد الكرمي.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة البريكيني دوار اوالد باموسى.
تاريخ حتديده : 13 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 28 آر 58 س. 
نوعه : أرض بها مقبرة.

اجملاورون : 
شمـاال : محمد بن املصطفى؛

شـرقا : محمد ملفنن، الرسم العقاري عدد 18355 - 72؛
جـنوبا : طريق؛

غـربا : طريق، محمد بن املصطفى.
طالب التحفيـظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها القانوني.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير
محمد عطشة     

 

محافظة بوملان

إصالح خطأ - يتعلق باألمالك ذات مطالب التحفيظ
من عدد 12274 - 74 الى 12281 - 74 الذي نشرت خالصته

باجلريدة الرسمية عدد 1138 بتاريخ 12 اكتوبر 2020 
بدال من :

تاريخ التحديد في 14 ديسمبر 2019.
إقرأ :

تاريخ التحديد في 14 ديسمبر 2020.
والباقي دون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية لبوملان مبيسور.

زكرياء السعيدي.                  

 

محافظة الهرهورة – الصخيرات

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم  35678/راء
اسم امللك  : "واد الرويعي" 

موقعه  :  عمالة الصخيرات - متارة ،جماعة سيدي يحيى زعير دوار الشكران.
وقع حتديده في : 19 نوفمبر 1974. 

طالبو التحفيظ :  السيد اجلياللي بن امحمد بن املعطي و من معه.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد :  3414 

بتاريخ :  05 ابريل 1978.

إصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 35678/راء.

التي نشر اعالن جديد عن انتهاء حتديده

واخلالصة االصالحية باجلريدة الرسمية 1125

بتاريخ 22 يوليو 2020 

لدى  التعليق  عدم  بسبب  يكن  لم  كأن  النشر  ذلك  يعتبر  وحيث 

السلطات اخملتصة داخل اآلجال احملددة.

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بالهرهورة- الصخيرات

بن بوعزة عبد اللطيف.   

 

محافظة ازمور

مطلب رقم 61247 - 08

اسم امللك : بلدة مزاب. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار خملاطرة.

وقع حتديده في : 08 مارس 2017.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 75 آ 83 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و مسبح و بئر 

اجملاورون : 

 03 و طريق عمومي عرضه   08 -  150321 : رسم عقاري عدد  شماال 

أمتار. 

شرقا : رسم عقاري عدد 99746 - 08.

جنوبا : رسم عقاري عدد 427/ز.

غربا : رسم عقاري عدد 170488 - 08.

طالب التحفيظ : أسامة بالوافي بن محمد.

مطلب رقم 61281 - 08

اسم امللك : حائط الكرم. 

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

دوار سيدي حمو.

وقع حتديده في : فاحت أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 43 آ 01 س.

نوعه : أرض فالحية 
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اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 133346 - 08. 

شرقا : رسم عقاري عدد 146091 - 08.

جنوبا : طريق خاص عرضه 05 أمتار.

غربا : رسم عقاري عدد 133346 - 08.

طالب التحفيظ : طارق مصطفى بن بوشعيب.

مطلب رقم 106956 - 08

اسم امللك : أرض جنان 2. 

دوار  الساحل،  املهارزة  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

السالطنة الهياملة.

وقع حتديده في : 13 مارس 2018.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 17 آ 07 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و بئر 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 91112 - 08 القطعة 3. 

شرقا : حلبيب بن البشير، هنية إبراهيم، حسناء زكدون، فريد املزكوري 

و الكندولي مبارك.

جنوبا : رسم عقاري عدد 1397/ز البقعة 2.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 106487 - 08.

طالب التحفيظ : بوشعيب زكدون بن امحمد.

مطلب رقم 118913 - 08

اسم امللك : بير احليمر. 

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

وقع حتديده في : 01 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 آ 43 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : محمد الصافي. 

شرقا : رسم عقاري عدد 201788 - 08.

جنوبا : املصطفى بنجمعة.

غربا : املصطفى بنجمعة.

طالبو التحفيظ : بوشعيب عباد بن حمو و من معه.

مطلب رقم 118922 - 08

اسم امللك : أرض النخلة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار النعيمات.

وقع حتديده في : 15 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 14 آ 67 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 133550 - 08. 

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 112235 - 08.

جنوبا : حركات رقية بنعامي.

غربا : طريق عمومي.

طالبة التحفيظ : مليكة الرافدي بنت عبد القادر.

مطلب رقم 132818 - 08

اسم امللك : بسمات. 

موقعه : إقليم اجلديدة، جماعة أوالد رحمون، دوار العيايشة.

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13 آ 40 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 132817 - 08. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

جنوبا : محي الدين محمد و موسالي بوعزة.

غربا : مريرة فالحية.

طالب التحفيظ : عبد املطلب فضال بن أحمد.

مطلب رقم 132901 - 08

اسم امللك : بالدات حمري. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار الدريع.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 آ 40 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 121008 - 08. 

شرقا : رسم عقاري عدد 182943 - 08.

جنوبا : رمطلب حتفيظ عدد 16401/س ملغى.

غربا : رسم عقاري عدد 121008 - 08.

طالبة التحفيظ : رحمة بنصاير بنت احمد.

مطلب رقم 132903 - 08

اسم امللك : أشرف. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار أوالد ساعد.

وقع حتديده في : 12 ديسمبر 2019.
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 46 آ 45 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : سند مصطفى و رسم عقاري عدد 2493/ز. 

شرقا : رسم عقاري عدد 2493/ز.

جنوبا : سند بوشعيب.

غربا : رسم عقاري عدد 79333 - 08.

طالب التحفيظ : أشرف بنرحمة بن املصطفى.

مطلب رقم 132911 - 08

اسم امللك : ملك راضية. 

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

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 32 آ 04 س.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات 

اجملاورون : 

الززياني  و  الفقيه  بن  علي  احلاج  رشيد  العوني،  بن  امبارك   : شماال 

امحمد بن احمد. 

شرقا : طريق عمومي.

بن  ادريس  عائد  العربي،  بنت  بهيجة  عائد  و  محمد  عائد   : جنوبا 

بوشعيب و سعيد عائد.

غربا : عائد مصطفى بن محمد.

طالب التحفيظ : ميلود العيش بن محمد.

مطلب رقم 132916 - 08

اسم امللك : بالد عبد السالم الشاوي. 

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

دوار الدابوزية.

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 40 آ 89 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر 

اجملاورون : 

شماال : طريق. 

شرقا : رسم عقاري عدد 323/ز.

جنوبا : رسم عقاري عدد 209348 - 08 و رسم عقاري عدد 26654/ج.

غربا : رسم عقاري عدد 120457 - 08.

طالبة التحفيظ : حليمة الغلمي بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 132923 - 08

اسم امللك : بالد حسن. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار العويسات.

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 27 آ 09 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : طريق. 

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 112015 - 08.

جنوبا : ورثة شرافي.

غربا : الوعدودي قاصد.

طالب التحفيظ : حسن قاصد بن أحمد.

مطلب رقم 132966 - 08

اسم امللك : أرض الرمل. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار املناصير.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 25 آ 44 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة املعطي حلريزي. 

شرقا : رشيدة امريس و مطلب عدد 132967 - 08.

جنوبا : بوشعيب غيبي، امحيحة محمد و امريس مصطفى.

غربا : رشيدة امريس و ورثة املعطي حلريزي.

طالب التحفيظ : الطاهر امريس بن العربي.

مطلب رقم 132967 - 08

اسم امللك : أرض جنانات. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار املناصير.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 51 آ 16 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : امريس رشيد، نوميري عبد القادر و الفاسي بلفاسي. 

شرقا : امريس احمد.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : امريس مصطفى و مطلب عدد 132966 - 08.

طالب التحفيظ : الطاهر امريس بن العربي.

مطلب رقم 132968 - 08

اسم امللك : أرض حمري. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار املناصير.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 24 آ 29 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : الفاسي عبد القادر. 

شرقا : ورثة املعطي حلريزي.

جنوبا : ادريس مصطفى.
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غربا : الرحالي رحال و الفاسي عبد القادر.

طالب التحفيظ : الطاهر امريس بن العربي.

مطلب رقم 132970 - 08

اسم امللك : بالد اخلربة. 

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

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13 آ 85 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : العلولي عبد القادر. 

شرقا : ورثة مصطفى الدريوش.

جنوبا : العلولي الوعدودي.

غربا : مصطفى ولد احلسني.

طالب التحفيظ : بوشعيب فرياط بن احمد.

مطلب رقم 132991 - 08

اسم امللك : أرض السانية. 

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

وقع حتديده في : 24 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 87 آ 60 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : الرصاع زهرة و رسم عقاري عدد 112635 - 08. 

شرقا : رسم عقاري عدد 112635 - 08.

sجنوبا : ممر.
غربا : ورثة النجام عبد اهلل و رسم عقاري عدد 146990 - 08.

طالب التحفيظ : عبد الرزاق ايغافي بن العربي.

مطلب رقم 133026 - 08
اسم امللك : بالد حلبل. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار ايت الرخى.
وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آ 10 س.
نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : ورثة فرحات عبد الكبير. 

شرقا : ورثة يامنة فرحات.
جنوبا : رسم عقاري عدد 30007 - 08.

غربا : فرحات عبد اهلل.
طالبو التحفيظ : زهرة بزنينة بنت امبارك و من معها.

مطلب رقم 133042 - 08
اسم امللك : حايط الرمل. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.
وقع حتديده في : 26 فبراير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 آ 74 س.
نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : محمد و ورثة خملنث. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.
جنوبا : بكار خديجة.

غربا : رسم عقاري عدد 182428 - 08 و الصفياطي ميلود.
طالب التحفيظ : بوشعيب البسطمي بن احمد.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور بالنيابة
محسن احلليوي    


