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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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27 - محمد باحلاج بن عمرو 

28 - عمر باحلاج بن عمرو

29 - حليمة باحلاج بنت عمرو

30 - السعدية باحلاج بنت عمرو 

31 - خديجة باحلاج بنت عمرو

32 - فاطمة باحلاج بنت عمرو 

33 - حبيبة باحلاج بنت عمرو

34 - محمد بنعثمان بن عبدالرحمان

35 - فانة جبري بنت عبدالرحمان 

36 - احلسن مرزوقي بن عمر 

37 - محمود مرزوقي بن عمر 

38 - احمد مرزوقي بن عمر 

39 - رشيد مرزوقي بن عمر 

40 - عبداحلفيظ مرزوقي بن عمر 

41 - فؤاد مرزوقي بن عمر 

42 - فاطمة مرزوقي بنت عمر 

43 - فاحتة هادي بنت املكي 

44 - سميرة العثماني بنت محمد 

45 - شكري مرزوقي بن ابراهيم 

46 - سارة مرزوقي بنت ابراهيم 

47 - فاطمة بوراسي بنت العربي 

48 - محمد حملمدي بن حدو 

49 - خديجة حملمدي بنت حدو 

50 - اسماء حملمدي بنت حدو 

51 - آسيا حملمدي بنت حدو 

52 - آمنة حملمدي بنت حدو 

53 - مرمي حملمدي بنت حدو 

54 - عثمان احلبيب بن احمد 

55 - محمد احلبيب بن احمد 

56 - عبدالكرمي احلبيب بن احمد

57 - فاطمة احلبيب بنت احمد 

58 - حبيبة احلبيب بنت احمد 

59 - خديجة احلبيب بنت احمد

60 - حنان احلبيب بنت احمد

61 - راضية دونان بنت محمد 

62 - رياض مرزوقي بن عبدالقادر 

63 - احمد مرزوقي بن عبدالقادر 

64 - مرمي مرزوقي بنت عبدالقادر 

65 - ملياء مرزوقي بنت عبدالقادر 

66 - عبدالسالم بوبو بن بريك 

67 - املصطفى بوبو بن عبدالسالم 

محافظة وجدة

مطلب رقم 26887 - 02

تاريخ االيداع : 14 سبتمبر 2020.

طالبوا التحفيظ السادة و السيدات:

طالبوا التحفيظ السادة و السيدات:

1 - عبدالقادر ابانا بن محمد 

2 - احمد ابانا بن محمد 

3 - عبدالكرمي ابانا بن محمد 

4 - ميينة ابانا بنت محمد 

5 - ام اخلير ابانا بنت محمد 

6 - فاطمة ابانا بنت محمد 

7 - محمد حمو بن بلقاسم 

8 - ادريس حمو بن بلقاسم 

9 - عبد ربه حمو بن بلقاسم 

10 - فاطمة حمو بنت بلقاسم 

11 - حورية حمو بنت بلقاسم 

12 - لطيفة حمو بنت بلقاسم 

13 - ماجيدة حمو بنت بلقاسم 

14 - مرمي سنوسي بنت العربي 

15 - عادل حمو بن مصطفى

16 - املهدي حمو بن مصطفى 

17 - منير حمو بن مصطفى 

18 - وليد حمو بن مصطفى 

19 - مصطفى مرزوقي بن احمد 

20 - حمو دودو مرزوقي بن احمد 

21 - محمد مرزوقي بن احمد 

22 - ربيعة مرزوقي بنت احمد 

23 - العرابي بودن بن محمد 

24 - ميينة بودن بنت محمد 

25 - فاطمة بودن بنت محمد 

26 - فاطمة حملمدي بنت حمو 
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68 - منير بوبو بن عبدالسالم 

69 - محمد بوبو بن عبدالسالم 

70 - سكينة بوبو بنت عبدالسالم 

71 - سميرة بوبو بنت عبدالسالم 

72 - سليمة بوبو بنت عبدالسالم 

73 - مصطفى بوتخيل بن عبدالسالم 

74 - محمد امرابط بن عبدالرحمان 

75 - احمد امرابط بن عبدالرحمان 

76 - ابراهيم امرابط بن عبدالرحمان 

77 - خديجة امرابط بنت عبدالرحمان

78 - حليمة امرابط بنت عبدالرحمان 

79 - عمر امرابط بن عبدالرحمان 

80 - اسماعيل امرابط بن عبدالرحمان 

81 - زينب امرابط بنت عبدالرحمان 

82 - حمو دودو امرابط بن عبدالرحمان 

83 - فاطمة امرابط بنت عبدالرحمان 

84 - عائشة امرابط بنت عبدالرحمان 

85 - محمد محرزي بن بوعزيز 

86 - خديجة حلسن بنت محمد 

87 - عبدالسالم بوتخيلي بن احمد 

88 - محمد بوتخيلي بن احمد 

89 - فاطمة بوتخيلي بنت احمد

90 - حفيظة بوتخيلي بنت احمد 

91 - ميينة بوتخيلي بنت احمد 

92 - مرمي بوتخيلي بنت احمد 

93 - ميينة خلوفي بنت بوزيان 

94 - عائشة بوتخيلي بنت عبداحلميد 

95 - حبيبة بوتخيلي بنت عبداحلميد 

96 - خديجة بوتخيلي بنت عبداحلميد 

97 - ءامنة زانة بنت حمو دودو 

98 - لطيفة علي فضل بنت محمد 

99 - عبد اجمليد مسعودي بن سليمان 

100 - كمال مسعودي بن سليمان 

101 - سعاد مسعودي بنت سلمان 

102 - سهيلة مسعودي بنت سليمان

103 - سنوسي عتو بنت عبدالوهاب 

104 - عبدالرحمان بوتخيلي بن محمد 

105 - يوسف بوتخيلي بن محمد 

106 - خالد بوتيخلي بن محمد 

107 - عبدالكرمي بوتخيلي بن محمد 

108 - خديجة بوتخيلي بنت محمد 

109 - فاطمة بوتخيلي بنت محمد 

110 - رقية بوتخيلي بنت محمد 

111 - عبداجلبار احليان بن محمد 

112 - محمد بوتخيل بن املهدي

113 - عبداملالك بوتخيل بن املهدي 

114 - عمر بوتخيل بن محمد العرب 

115 - عائشة بوتخيل بنت محمد العرب 

116 - محمد حليان بن عبدالرحمان

117 - ابراهيم حليان بن عبدالرحمان 

118 - عبد اهلل حليان بن عبدالرحمان 

119 - فاطمة حليان بنت عبدالرحمان 

120 - عبدالكرمي احليان بن محمد 

121 - اسماعيل احليان بن محمد 

122 - املصطفى احليان بن محمد 

123 - نافسة احليان بنت محمد 

124 - نعيمة احليان بنت محمد 

125 - فاطمة احليان بنت محمد

126 - محمود بوتخيل بن حلسن 

127 - عبدالعزيز بوتخيل بن حلسن 

128 - محمد بوتخيل بن حلسن 

129 - آمنة بوتخيل بنت حلسن 

130 - خيرة بوتخيل بنت حلسن 

131 - عائشة بوتخيل بنت حلسن 

132 - خديجة بوتخيل بنت حلسن 

133 - فاحتة بوتخيل بنت حلسن 

134 - فاطمة بوتخيل بنت حلسن 

135 - ايدريس احليان بن احمد 

136 - محمد احليان بن احمد 

137 - عبدالسالم احليان بن احمد 

138 - فاطمة احليان بنت احمد 

139 - آمنة احليان بنت احمد 

140 - آمنة سالمي بنت عبدالرحمان 

141 - محمد احليان بن احمد 

142 - هشام احليان بن احمد 

143 - ياسني احليان بن احمد 

144 - مرمي احليان بنت احمد 

145 - سمية احليان بنت احمد 

146 - جناة احليان بنت احمد 
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147 - ذهبية حفصي بنت عبداهلل 

148 - مصطفى بوتخيل بن محمد 

149 - نادية بوتخيل بنت محمد 

150 - فاطمة بوتخيل بنت محمد 

151 - سعاد بوتخيل بنت محمد 

152 - سميرة بوتخيل بنت محمد 

153 - اسماء بوتخيل بنت محمد 

154 - ملياء بوتخيل بنت محمد 

155 - فاطمة جاللي بنت محمد 

156 - احمد بوتخيل بن محمد 

157 - عبدالكرمي بوتخيل بن محمد 

158 - عبداهلل بوتخيل بن محمد 

159 - احلسن بوتخيل بن محمد 

160 - عبدالنصير بوتخيل بن محمد 

161 - محمد بوتخيل بن محمد 

162 - عمر بوتخيل بن محمد

163 - . يامنة بوتخيل بنت محمد 

164 - فاطمة بوتخيل بنت محمد 

165 - لطيفة بوتخيل بنت محمد 

166 - فاطمة حلياني بنت احمد 

167 - رضوان احليان بن احلسن 

168 - احمد احليان بن احلسن 

169 - هيام احليان بنت احلسن 

170 - جهاد احليان بنت احلسن 

171 - صفاء احليان بنت احلسن 

172 - عبدالكرمي بوتخيلي بن محمد 

173 - ادريس بوتخيلي بن محمد 

174 - احمد بوتخيلي بن محمد 

175 - نادية بوتخيلي بنت محمد 

176 - محمد هقاوي بن عبدالرحمان 

177 - محمود هقاوي بن عبدالرحمان 

178 - ابراهيم هقاوي بن عبدالرحمان 

179 - امنة هقاوي بنت عبدالرحمان 

180 - سعدية هقاوي بنت عبدالرحمان 

181 - كلتوم امنسو بنت عبدالرحمان 

182 - محمد حليان بن عمر 

183 - صفاء حليان بنت عمر 

184 - جنية حليان بنت عمر 

185 - اميان حليان بنت عمر 

186 - فوزية عفيفي بنت محمد 

187 - املهدي بوتخيل بن املصطفى 

188 - عثمان بوتخيل بن املصطفى 

189 - مليكة بوتخل بنت املصطفى 

190 - محمد بزة بن احمد 

191 - املهدي بزة بن محمد

192 - نبيل بزة بن محمد 

193 - سفيان بزة بن محمد 

194 - الياس بزة بن محمد 

195 - حليمة حفصي بنت عبداهلل 

196 - محمود بوتخيل بن عبدالرحمان 

197 - سمية بوتخيل بنت عبدالرحمان 

198 - مرمي بوتخيل بنت عبدالرحمان 

199 - صفاء بوتخيل بنت عبدالرحمان 

200 - ادريس اجلابري بن حمو

201 - مصدق اجلابري بن حمو 

202 - خديجة اجلابري بنت حمو 

203 - فاطمة اجلابري بنت حمو 

204 - يوسف تعقيت بن محمد

205 - جمال تعقيت بن محمد 

206 - اسماعيل تعقيت بن محمد 

207 - سعاد تعقيت بنت محمد

208 - ميينة تعقيت بنت محمد

بالنسب التالية حسب ترتيب طالب التحفيظ أعاله:

72560235331584000 -1

72560235331584000 -2

72560235331584000 -3

36280117665792000 -4

36280117665792000 -5

36280117665792000 -6

54420176498688000 -7

54420176498688000 -8

54420176498688000 -9

27210088249344000 -10

27210088249344000 -11

27210088249344000 -12

27210088249344000 -13

6802522062336000 -14

11904413609088000 -15
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11904413609088000 -16

11904413609088000 -17

11904413609088000 -18

85711777985433600 -19

85711777985433600 -20

71426481654528000 -21

35713240827264000 -22

130948549699968000 -23

65474274849984000 -24

65474274849984000 -25

24489079424409600 -26

5442017649868800 -27

5442017649868800 -28

2721008824934400 -29

2721008824934400 -30

2721008824934400 -31

2721008824934400 -32

2721008824934400 -33

14285296330905600 -34

8928310206816000 -35

9615103299648000 -36

9615103299648000 -37

9615103299648000 -38

9615103299648000 -39

9615103299648000 -40

9615103299648000 -41

4807551649824000 -42

23808827218176000 -43

10713972248179200 -44

49998537158169600 -45

24999268579084800 -46

6584916006789120-47

12244539712204800 -48

6122269856102400 -49

6122269856102400 -50

6122269856102400 -51

6122269856102400 -52

6122269856102400 -53

7142648165452800 -54

7142648165452800 -55

7142648165452800 -56

3571324082726400 -57

3571324082726400 -58

3571324082726400 -59

3571324082726400 -60

10713972248179200 -61

24999268579084800 -62

24999268579084800 -63

12499634289542400 -64

12499634289542400 -65

6122269856102400 -66

4081513237401600 -67

4081513237401600 -68

4081513237401600 -69

2040756618700800 -70

2040756618700800 -71

2040756618700800 -72

41859028490479200-73

2055647827833600-74

2055647827833600-75

2055647827833600-76

1027823913916800-77

204802726128000-78

620259684844800-79

620259684844800-80

310129842422400-81

-82477873027632000

238936513816000-83

204802726128000-84

1646042375577600-85

4171881103790400-86

7300791931633200-87

7300791931633200-88

3650395965816600-89

3650395965816600-90

3650395965816600-91
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3650395965816600-92

4738757942318400-93

8424458564121600-94

8424458564121600-95

8424458564121600-96

6400085191500-97

6400085191500-98

29867064227000-99

29867064227000-100

14933532113500-101

14933532113500-102

5232378561309900-103

6659390896212600 -104

6659390896212600 -105

6659390896212600 -106

6659390896212600 -107

3329695448106300-108

3329695448106300-109

3329695448106300-110

3000948004454400-111

12093372555264000-112

12093372555264000-113

5845130068377600-114

2922565034188800-115

510111393792000-116

510111393792000-117

510111393792000-118

255055696896000-119

425498804771040-120

425498804771040-121

237948302592000 -122

212749402385520-123

212749402385520-124

212749402385520-125

3537731381184000-126

3537731381184000-127

3537731381184000-128

1768865690592000-129

1768865690592000-130

1768865690592000-131

1768865690592000-132

1768865690592000-133

2356737967584000-134

525165900779520-135

525165900779520-136

525165900779520-137

262582950389760-138

262582950389760-139

45140192697600-140

68981679486720-141

68981679486720-142

68981679486720-143

34490839743360-144

34490839743360-145

34490839743360-146

587872276992000-147

1070767361664000-148

535383680832000-149

535383680832000-150

535383680832000-151

535383680832000-152

535383680832000-153

535383680832000-154

3590219977344000-155

2956651746048000-156

2956651746048000-157

2956651746048000-158

2956651746048000-159

2956651746048000-160

2956651746048000-161

2956651746048000-162

1478325873024000-163

1478325873024000-164

1478325873024000-165
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65645737597440-166

106283575157760-167

106283575157760-168

53141787578880-169

53141787578880-170

53141787578880-171

1175744553984000-172

1175744553984000-173

1175744553984000-174

587872276992000-175

375118500556800-176

375118500556800-177

375118500556800-178

187559250278400-179

187559250278400-180

63763924224000-181

178538987827200-182

89269493913600-183

89269493913600-184

89269493913600-185

377917892352000-186

1032975572428800-187

1032975572428800-188

516487786214400-189

53187350596380-190

39890512947285-191

39890512947285-192

39890512947285-193

39890512947285-194

730641258547200-195

2045795523932160-196

1022897761966080-197

1022897761966080-198

1022897761966080-199

4031124185088000-200

4031124185088000-201

2015562092544000-202

2015562092544000-203

15081700985856000-204

15081700985856000-205

15081700985856000-206

5290850492928000-207

5290850492928000-208

و الكل من أصل: 1959126353952768000جزء

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بغداد نباحي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بغداد نباحي.

نوعه : قطعة أرضية.

موقعه: إقليم فجيج، جماعة فجيج، حي بغداد، قصر زناقة.

مساحته : 30 هكتار 31 آر 69 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق تاغال محرم 15 متر؛

شرقا: جبل تاغال؛ 

جنوبا : جبل تاغال؛

غربا: طريق محرم 15 متر.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

 125 رقم  كناش   110 صحيفة   79 عدد  عدلي  إراثة  رسم  نظير   -  1

للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2018 غشت   13 بتاريخ 

االبتدائية بوجدة(.

2 - رسم إراثة عدلي عدد 197 صحيفة 275 كناش رقم 124 بتاريخ 24 

غشت 2018 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

3 - رسم إراثة عدلي عدد 166 صحيفة 240 كناش رقم 125 بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  )قسم قضاء   2018 05 سبتمبر 

بوجدة(.

رقم 125  إراثة عدلي عدد 105 صحيفة 149 كناش  - نظير رسم   4

للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم    2018 غشت   24 بتاريخ 

االبتدائية بوجدة(.

رقم 125  إراثة عدلي عدد 146 صحيفة 210 كناش  - نظير رسم   5

للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم    2018 سبتمبر   03 بتاريخ 

االبتدائية بوجدة(.

6 - رسم ملكية عدلي عدد 22 صحيفة 24 كناش رقم 157 بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم    2018 نوفمبر   05

بوجدة(.

7 - شهادة إدارية عدد 48/2017/ب.ف/ق.ش.ق، مؤرخة في 05/12/2017، 

صادرة عن باشوية فجيج. 

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26888 - 02

تاريخ االيداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد الرحمان براهمي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بابا اعمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بابا اعمر.
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نوعه : قطعة أرضية فالحية.

موقعه: إقليم فجيج، جماعة فجيج، قصر زناقة، منطقة بابا اعمر.

مساحته : 01 هكتار 36 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : بابا محمد بن امبارش، مسعود عبد العزيز، عال احلسني؛

شرقا: ورثة أوالد براهمي؛ 

جنوبا : ورثة أوالد بندحو؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - موجب ملكية عدلي عدد 122 صحيفة 194 كناش رقم 04 بتاريخ 

09 غشت 2018 )قسم التوثيق التابع للمحكمة االبتدائية لفجيج 

ببوعرفة(.

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 26889 - 02

تاريخ االيداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبوا التحفيظ السادة والسيدات:

1 - فتيحة مجدوبي بنت مومن، بنسبة 8/64؛

2 - عبد القادر رهدوني بن محمد، بنسبة 14/64؛

3 - سعاد رهدوني بنت محمد، بنسبة 7/64؛

4 - ميمون رهدوني بن محمد، بنسبة 14/64؛

5 - امال رهدوني بنت محمد، بنسبة 7/64؛

6 - سهام رهدوني بنت محمد، بنسبة 7/64؛

7 - فاطمة رهدوني بنت محمد، بنسبة 7/64؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تاجموت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تاجموت.

نوعه : أرض فالحية بورية.

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

القروية، دوار أوالد علي بن يحي.

مساحته : 08 هكتار 14 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة يوسفي مصطفى؛

شرقا: بالد احلاج محمد بن امليلود؛ 

جنوبا : ساسي محمد، ملك احلاج علي، وملك محمد بن اليزيد عباوي؛

غربا: قدور بن بوعزة عباوي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - نسخة ملكية عدلية عدد 04 صحيفة 04 كناش رقم 29 بتاريخ 

05 سبتمبر 2001 )قسم التوثيق الشرعي التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

 80 رقم  كناش   361 صحيفة   253 عدد  عدلي  إراثة  رسم  نظير   -  2

بتاريخ 04 يونيو 2012 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

3 - عقد إصالحي عدلي عدد 95 صحيفة 75 كناش رقم 205 بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  )قسم قضاء   2020 08 سبتمبر 

بوجدة(.

على   2020 نوفمبر   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 26890 - 02

تاريخ االيداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد قدار بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ملك قدار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك قدار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه: وجدة، احلي احلسني العامري، زنقة سيدي بوبكر رقم 72.

مساحته :  01 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا: درويش محمد؛ 

جنوبا : بوشامة عبد السالم، عزاوي ابراهيم؛

غربا: احلاج العامري.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

 172 رقم  كناش   182 صحيفة   145 عدد  عدلي  ملكية  موجب   -  1

بتاريخ 11 يونيو 2020 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

إدارية عدد 01/م.ب.ت مؤرخة في 12/03/2020 صادرة عن  2 - شهادة 

امللحقة اإلدارية السادسة بوجدة.

على   2020 نوفمبر   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26891 - 02

تاريخ االيداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: بوجمعة صاحلي بن امليلود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الفيضة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الفيضة.

نوعه : أرض فالحية بورية.

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

القروية، دوار التواشنة.

مساحته : 01 هكتار 94 آر 44 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة رحمة بنت اعمر؛

شرقا: الواد؛ 
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جنوبا : محرم جماعة التواشنة؛

غربا: ممر عمومي بعرض 10 أمتار، مطلب التحفيظ رقم 21978/02.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

 169 رقم  كناش   306 صحيفة   261 عدد  عدلي  ملكية  موجب   -  1

للمحكمة  التابع  الشرعي  التوثيق  )قسم   2020 يناير   06 بتاريخ 

االبتدائية بوجدة(.

2 - رسم إراثة عدلي عدد 144 صحيفة 178 كناش رقم 133 بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  االسرة  قضاء  )قسم   2019 ديسمبر   18

بوجدة(.

3 - رسم شراء عدلي عدد 336 صحيفة 393 كناش رقم 169 بتاريخ 20 

يناير 2020 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

على   2020 نوفمبر   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26892 - 02

تاريخ االيداع : 23 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد ملريني بن البشير. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: سكيكر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك ملريني.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن منزل.

موقعه: وجدة، طريق العونية، حي سكيكر.

مساحته :  00 آر 73 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوبكري حميد؛

شرقا: املامون محمد؛ 

جنوبا : طريق عرضه 06 أمتار؛

غربا: طريق عرضه 08 أمتار.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي عدد 467 صحيفة 519 كناش رقم 15 بتاريخ 

26 غشت 2020 )قسم التوثيق التابع ملركز القاضي املقيم بأحفير(.

على   2020 نوفمبر   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

            احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان      

محافظة طنجة

مطلب رقم 28096 - 06

تاريخ اإليداع : 29 يونيو 2020.

طالب التحفيظ: قمر بنت عبد السالم التمسماني شبكودة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: قمر. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر الزياتن.

مساحته: 90س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: ورثة محمد الطليكي املرواني ؛

جنوبا: مطلب عدد24178/06 ؛

غربا: مليكة شبكودة ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 1990،

2 - تعريف بشكل عدلني على رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 

09 يوليو 2008،

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 10 فبراير 2016. 

على   2020 اكتوبر   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 

مطلب رقم 28097 - 06

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020.

طالب التحفيظ: شركة العمران طنجة تطوان احلسيمة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: النخيل. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة حي طنجة البالية.

مساحته: 87س02آر01هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 135504/06 ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 1566/ط ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 135505/06 ؛

غربا: رسم عقاري عدد 24997/06 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك : عقد توثيقي مؤرخ في 15 يونيو 2020، 

على   2020 اكتوبر   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :.

مطلب رقم 28098 - 06

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

طالب التحفيظ: عبد االله خالد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املرس. 

نوعه: أرض بها بناء ؛
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موقعه: طنجة جماعة البحراويني مدشر املنار.

مساحته: 00س06آر00هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 10787/ط ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 61060/61 ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 10586/ط ؛

غربا: ورثة اقلعي احمد ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2013، 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/08/2003،

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 1996. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 10 سبتمبر 2020 على 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28099 - 06

تاريخ اإليداع: 24 يوليو 2020.

طالب التحفيظ: عبد الواحد عبد اهلل اللمراني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: عبد الواحد اللمراني. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر البرانص القدمية احملل املدعو اخلربة.

مساحته: 03س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق العمومية ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 31529/06 ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 31529/06 ؛

غربا: ملك الغير ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراءعدلي مؤرخ في 04 مارس 2016، 

2 - نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية مؤرخة في 31 اكتوبر 2017. 

على   2020 اكتوبر   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28100 - 06

تاريخ اإليداع: 24 يوليو 2020.

طالب التحفيظ: بالل بن عبد احلميد اللمراني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بالل اللمراني 1. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر الرهراه حي البقاش.

مساحته: 79س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق العمومية ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 172580/06 ؛

جنوبا: عبد احلميد البقاش ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 فبراير 2018، 

2 -نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 02 يوليو 1990. 

على   2020 اكتوبر   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28101 - 06

تاريخ اإليداع: 24 يوليو 2020.

طالب التحفيظ: عبد احلميد بن عبد اهلل اللمراني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: عبد احلميد اللمراني 2. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر الرهراه حي البقاش.

مساحته: 00س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: مطلب عدد 24360/06 ؛

شرقا: طريق عمومي ؛

جنوبا: طريق عمومية ؛

غربا: ورثة البقاش ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك : رسم موجب اثبات متخلف عدلي مؤرخ في08 اكتوبر 2012 

على   2020 اكتوبر   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28102 - 06

تاريخ اإليداع : 03 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ: عبد املالك بن عبد السالم الدواس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك الدواس. 

نوعه: أرض بها سفل و حديقة و بئر ؛

موقعه: طنجة مدشر بوخالف.

مساحته: 00س03آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: مطلب عدد 26859/06 ؛

شرقا: محمد الريفي ؛
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جنوبا: محمد غزيل ؛

غربا: الطريق العمومية ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 مايو 2015،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2013،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 مارس 2013،

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يوليو2012،

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ماربس2008،

6 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في05 يونيو 2000، -7 رسم شراء عدلي 

على  اكتزبر2020   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 28103 - 06

تاريخ اإليداع: 18 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ: عبد املالك بن الهاشمي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بن الهاشمي. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر السانية القدمية.

مساحته: 91س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 32723/06 ؛

شرقا: احمد الزكاف ؛

جنوبا: طريق عمومي ؛

غربا: ملك سهام ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 2011،

2 -نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2011، 

3 - ضبط املساحة و احلدود عدلي مؤرخ في 23 فبراير 2017. 

على   2020 اكتوبر   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28104 - 06

تاريخ اإليداع: 25 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ: احمد البقالي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: البقالي. 

نوعه: أرض بها بنا مكون من سفل ؛

موقعه: طنجة امغوغة الصغيرة.

مساحته: 51س02آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: طريق عرضها 5 متر ؛

جنوبا: طريق عرضه 5 متر ؛

غربا: طريق عرضها 12 متر ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 مايو 1994. 

على   2020 اكتوبر   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28105 - 06

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: رشيد بنساسي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: رشيد. 

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل ؛

موقعه: طنجة جماعة الشرف امغوغة مدشر اخلرب.

مساحته: 50س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: عبد القادر النادي ؛

جنوبا: بنساسي ؛

غربا: بنساسي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2017،

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2008، 

3 - نسخة رسم اثبات متخلف عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2008. 

على   2020 اكتوبر   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28106 - 06

تاريخ اإليداع : فاحت سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: رشيد بنساسي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بنساسي. 

نوعه: أرض عارية بها اساس بناء ؛

موقعه: طنجة جماعة الشرف امغوغة مدشر اخلرب.

مساحته: 00س04آر تـقـريـبـا.
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حدوده: 

شماال: عبد السالم ابراري ؛

شرقا: طريق معبدة ؛

جنوبا: امينة املغربي ؛

غربا: ورثة النادي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2018،

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 2016، 

3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 يونيو2006. 

على   2020 اكتوبر   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28107 - 06

تاريخ اإليداع: 04 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: عبد السالم بن احمد مبارك. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مبارك. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر البرانص.

مساحته: 00س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: عبد اهلل بن احمد ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 184443/06 ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 فبراير 2017، 

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اغسطس2016،

3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 2016،

4 - رسم اقالة عدلي مؤرخ في 17 فبراير 2017،

5 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2018،

6 - نسخة رسم موجب احصاء متروك عدلي 

على   2020 اكتوبر   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28108 - 06

تاريخ اإليداع: 08 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: عبد العظيم اجلوال الورياغلي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: حدو. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر املغاير.

مساحته: 00س07آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ورثة الغزواني ؛

شرقا: ورثةالغزاوي ؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 149351 ؛

غربا: طريق عمومي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 يوليو2019،

2 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 10 يناير 2020،

3 - نسخة رسم احصاء متروك عدلي 30 يونيو 2008،

4 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 10 يناير 2020،

5 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 يوليو2019، 

على   2020 نوفمبر   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28109 - 06

تاريخ اإليداع: 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: عمر بن عبد السالم الفلسافي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الفلسافي. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته: 50س06آر00هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق عرضها 3 متر ؛

شرقا: عمر الفلسافي ؛

جنوبا: احمد الفلسافي ؛

غربا: رسم عقاري عدد 135953/06 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2019،

2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 26 يونيو2007،

رسم   4-  ،2007 يونيو   26 في  مؤرخ  عدلي  احصاء  موجب  رسم   3-

توكيل خاص  -5رسم   ،2007 يونيو   26 في  مؤرخ  عدلي  اراقة  موجب 

عدلي مؤرخ في 19 اغسطس2019. 

على   2020 نوفمبر   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28110 - 06

تاريخ اإليداع: 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: املدير العام للمكتب الوطني للمطارات. 
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ماللة. 

نوعه: أرض بها مباني ؛

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته: 50س44آر01هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: العمراني اخملتار ؛

شرقا: لعمارتي اخملتار ؛

جنوبا: لعمارتي اخملتار ؛

غربا: لعمارتي اخملتار ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة مطابقة لالصل مؤرخة في 06 يوليو2020،

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 1999،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2004،

4 - نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ فيب 29 مايو 2006، 

5 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 فبراير 1999، 

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28111 - 06

تاريخ اإليداع: 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: البتول بنت محمد املصمودي احلسني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: البتول. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر الرهراه.

مساحته: 21س02آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: خندق ؛

شرقا: طريق عمومي ؛

جنوبا: طريق عمومي ؛

غربا: رسم عقاري عدد 74161/06 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18/08/1990،

2 - شهادة ادارية مؤرخة في 07 سبتمبر 2020،

3 - نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 14 يوليو2020. 

على   2020 نوفمبر   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28112 - 06

تاريخ اإليداع: 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: عبد االله اغبالو بن العياشي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اغبالوا 1. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر بوبانة.

مساحته: 81س04آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: عبد العزيز بولعيز ؛

شرقا: ملك الغير ؛

جنوبا: طريق عمومي ؛

غربا: الزهرة بولعيز ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2015،

2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 08 اغسطس2009،

3 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2009، 

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

         محمد الزخوني

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55792 - 10 

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 -السيد نور الدين بيدو بن عبد القادر بنسبة 07/8

2 -السيدة الصاحلة شليح بنت بوزكري بنسبة 01/8 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك بيدو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك بيدو". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زيتون حملال العامرية. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: حسني حسن 

شرقا: hحمد جنيح احد ورثة جنيح صالح . 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: دودو العربي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 نونبر 1927 ) لـ4 رمضان . 1391 (
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2 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 31مارس 1999 املوافق

لـ13 ذو احلجة 1419 . 

على   2020 ديسمبر  فاحت  في  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 55793 - 10 

تاريخ اإليداع : 16سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عزيز حدمي بن بوزكري. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "عزيز 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "عزيز 1". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو مزارع فرياطة. 

مساحته : 01 آ 44 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ابراهمي ولعيد 

شرقا: ابراهيمي ولعيد 

جنوبا: اعنيط احلسني 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

بتاريخ 29أغسطس 2011  بيع  1 -نسخة من رسم عدلي موضوعه 

املوافق لـ28 رمضان 1432 

2 -شهادة إدارية عدد 15 بتاريخ 8 يوليو 2020 . 

الساعة  ديسمبر 2020 على   2 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 55794 - 10 

تاريخ اإليداع : 16سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عزيز حدمي بن بوزكري. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "عزيز 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "عزيز 2". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو مزارع فرياطة. 

مساحته : 01 آ 44 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي بتاكزيرت

شرقا: ابراهمي ولعيد 

جنوبا: اعنيط احلسني 

غربا : جواد حدمي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 2011 فبراير   04 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ30 صفر 1432

2 -عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 29يونيو 2016 

3 -شهادة إدارية عدد 14 بتاريخ 8 يوليو 2020 . 

الساعة  ديسمبر 2020 على   2 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55795 - 10 

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد واعراب. بن صالح 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "تبوين".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تبوين". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة. 

مساحته : 24 آ 41 س تقريبا. 

حدوده

شماال: احمد واعراب بن امحمد 

شرقا: ورثة قدور بن عالل منهم عبد القادر بن قدور

جنوبا: محمد واعراب بن امحمد 

غربا: ورثة حمادي بن املعطي منهم محمد بن حمادي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 مارس 1999 املوافق  لـ15 ذو 

القعدة 1419 

2 - شهادة إدارية عدد163بتاريخ 24أغسطس 2020 

3 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 14سبتمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ديسمبر 2020 على الساعة 

11 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55796 - 10 

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 -خفيف حليمة بنت بوزكري بنسبة 15/120

2 -لبيض البشير بن قدور بنسبة 14/120.

3 - لبيض حفيظة بنت قدور بنسبة 07/120

4 -لبيض املصطفى بن قدور بنسبة . 14/120

5 - لبيض رابحة بنت قدور بنسبة 07/120

6 -لبيض احمد بن قدور بنسبة 14/120

7 -لبيض اسماء بنت قدور بنسبة 07/120
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8 -لبيض عبد اهلل بن قدور بنسبة بنسبة 14/120

9 - لبيض حامد بن قدور بنسبة 14/120

10 - لبيض ايوب بن قدور بنسبة 14/120

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك ايت البيض".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك ايت البيض". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو الغدية احلمراء زنقة طارق بن زياد. 

مساحته : 01 آ 44 س تقريبا. 

حدوده

شماال: املعطي بن عائشة وطالبي التحفيظ

شرقا: ناظر اوقاف بني مالل وازيالل 

جنوبا: ايت فاطنة احلاج عالل 

غربا: سعيد بن حمو وطالبي التحفيظ

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  1998 أكتوبر   3 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ10 جمادى اآلخرة 1419 

2 -نسخة لرسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 20نونبر 1998 املوافق 

لـ17 ربيع األول 1407

3 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 14يونيو 2001 املوافق لـ21 ربيع 

األول 1422 

4 - صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 18يونيو 

2001 املوافق لـ25 ربيع األول 1422 

5 - صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 22سبتمبر 

2001 املوافق لـ4 رجب 1422

6 -نسخة لرسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 9 مارس 2004 املوافق 

لـ17 محرم 1425 

7 - شهادة إدارية عدد 268بتاريخ 16أكتوبر 2018 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ديسمبر 2020 على الساعة 

13 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55818 - 10 

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد الغرباوي عمر بن بناصر. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوابو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوابو". 

مشتمالته : أ رض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو بوابو. 

مساحته : 01 هـ 29 آ 93 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: حدو امساعد 

شرقا: الغرباوي بناصر 

جنوبا: مصطفى حفيظي احمد ورثة حفيظي 

غربا: الغرباوي حمو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  2002 16ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ11 شوال 1423 . 

2 - شهادة إدارية عدد 38 بتاريخ 18أغسطس 2020 . 

الساعة  ديسمبر 2020 على   2 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 55819 - 10 

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد الغرباوي حمو بن بناصر

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بوابو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بوابو". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو بوابو. 

مساحته : 56 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: حدو امساعد 

شرقا: الغرباوي عمر 

جنوبا: مصطفى حفيظي احمد ورثة حفيظي 

غربا: ابراهيم ايت حسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  2002 16ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ11 شوال 1423 

2 -شهادة إدارية عدد 35 بتاريخ 4 أغسطس 2020 . 

الساعة  ديسمبر 2020 على   2 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 55820 - 10 

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد طوخى مولود بن بوزكري. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طوخي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طوخى". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي بوعشوش. 
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مساحته : 45 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: ناظر اوقاف بني مالل وازيالل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: احلاج حمادي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 أكتوبر 2008 املوافق 

لـ8 شوال 1429

املوافق  2019 23ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

 لـ26 ربيع الثاني 1441 

3 -شهادة إدارية عدد 148بتاريخ 10 أغسطس 2020 . 

الساعة  ديسمبر 2020 على   3 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55821 - 10 

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بورحيم بن الشرقي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "زينب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "زينب". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو ايت تسليت اوربيع. 

مساحته : 70 س تقريبا. 

حدوده

شماال: فاتيح عزيز 

شرقا: هموشي محماد و فياللي عبد النبي 

جنوبا: كوارع حلسن 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 25يونيو 2008 

املوافق   2008 يوليو   28 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

لـ24 رجب 1429

املوافق   2009 فبراير   4 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3

لـ8 صفر 1430 . 

الساعة  ديسمبر 2020 على   3 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و30 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ارض باغزر 2" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 51425 - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطـلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1093 

املؤرخة في 11 ديسمبر 2019

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 16 سبتمبر 2020 فإن 

مسطرة حتفيظ امللك املدعو" ارض باغزر2 " موضوع مطلب التحفيظ 

10 الكائن بإقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد  عدد 51425 - 

ايعيش احملل املدعو " اغزار " تتابع مسطرة حتفيظه في اسم طالب 

التحفيظ األصلي وباملساحة التي اظهرها التصميم 

العقاري وهي 02 هـ 78 آ 46 س عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء 

إيداع مطلب التحفيظ املدكور .

ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املدكور .

    احملافظ على االمالك العقارية ببني مالل

          الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43811 - 11 

تاريخ اإليداع: 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: سعيد القالشي بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " سعيد قالشي1". 

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

 مساحته: 01 آر 48 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مصطفى وعليت.

شرقا: ورثة عبد اهلل وعليت.

جنوبا: الطريق.

غربا: ملك الغير.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23/04/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09/03/2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24/07/2015.

- نسخة عدلية من رسم املقاسمة عدلي مؤرخ في 03/03/2015.

- نسخة عدلية من رسم الصدقة عدلي مؤرخ في 07/10/1986.

على   2020 نوفمبر   17 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43812 - 11 

تاريخ اإليداع: 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد القادر بوشيخي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " بوشيخي". 

نوعه: ارض فالحية. 
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مزارع  الزاوية  املدعو  احملل  املاء،  رأس  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

البرج.

مساحته: 98 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: أجرطي كرمي ومطلب التحفيظ عدد: 40118/11.

شرقا: محمد بلمير والرسم العقاري عدد: 59487/11.

جنوبا: الطريق.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 31/07/2007.

- صورة شمسية من نسخة عدلية لرسم القسمة عدلي مؤرخ في 

30 نوفمبر 1977.

في  االمضاء  مصحح  عرفي  املقاسمة  عقد  من  شمسية  صورة   -

.13/02/2007

على   2020 نوفمبر   17 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43813 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ: احملياوي الويزة بنت محمادي.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " احملياوي1". 

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق اول. 

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد ميمون، احملل املدعو: بير اجلديدة.

 مساحته: 96 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة معنان.

شرقا: امالح محمد.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 03/08/1995.

على   2020 نوفمبر   19 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43814 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ: كمالية الرياشي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " ياسمينة". 

نوعه: ارض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو دوار أوالد سالم 

فرخانة.

 مساحته: 02 آر 44 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: الغربوجي ورداني.

جنوبا: الطويل الفرجي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/08/2020.

- ملحق رسم شراء عدلي مؤرخ في 01/09/2020.

- نسخة عدلية من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 17/04/2006.

على   2020 نوفمبر   19 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43815 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد احلي شوعة بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " عبد احلي". 

نوعه: أرض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان، احملل املدعو حي تاوريرت بوستة.

 مساحته: 01 آر 49 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة نوجنة ومطلب التحفيظ عدد: 33994/11.

شرقا: الطريق

جنوبا: موح حدو

غربا: ورثة الهادي

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09/01/2020.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 22/07/2019.

على   2020 نوفمبر   19 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:11 بعد الزوال.

مطلب رقم 43816 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: مراد حري بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

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

موقعه: إقليم الناظور، رأس املاء، احملل املدعو ايدمي مبزارع أوالد احلاج.

 مساحته: 02 هـ 00 آر 00 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: كرميي ملنور

جنوبا: ورثة بنعلي احلاج.

غربا: محمد الشاوش.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07/01/2019.

- ملحق لرسم شراء عدلي مؤرخ في29/01/2020.

- نسخة عدلية من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 24/05/2000.

- نسخة عدلية من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 18/04/1998.

- نسخة عدلية من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 16/04/1998.

- شهادة إدارية عدد 48 مؤرخة في 12 نوفمبر 2019.

على   2020 نوفمبر   19 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43817 - 11 

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: حبيب الشاوش بن أبو الطيب.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "حبيب". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

املاء، احملل املدعو رقعة الكندول  الناظور، جماعة رأس  موقعه: إقليم 

مبزارع أوالد برحو أوالد احلاج كبدانة.

مساحته: 60 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: رابح بوعزاوي.

شرقا: سمير الناضوري.

جنوبا: رشيد اغبال.

غربا: رقية قيلول ومن معها.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/09/2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/05/2017.

- صورة طبق األصل من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 23/07/2016.

في  مؤرخ  عدلي  وفريضة  اراثة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

.21/03/2013

- نسخة عدلية من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12/09/2007.

- صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 17/08/2000.

- شهادة إدارية عدد 30 مؤرخة في 04/10/2018

على   2020 نوفمبر   19 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:10 صباحا.

مطلب رقم 43818 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: محمد دحمان بن مولود.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قديج". 

نوعه: ارض فالحية.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار اعزانن بني بوغافر .

مساحته: 04 هـ 68 آر 19 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: موح حدو احمد و ابرشان موح.

شرقا: عبد السالم خوجا وموح ازريوح.

جنوبا: مقطع الريح.

غربا: موح ازريوح، ورثة عبد السالم خوجا، ميمون ابرشان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 05/06/2009 .

على   2020 نوفمبر   19 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43819 - 11 

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ: حفيظة الغاسولي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " العراكيب1". 

نوعه:ارض فالحية.

العراكيب  املدعو  احملل  ستوت،  اوالد  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

بدوار أوالد منصور.

مساحته: 29 آر 32 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: املكتب الوطني للكهرباء.

شرقا: ورثة البشير ميمون.

جنوبا: ميمون بن ابراهيم.

غربا: محمد املاضي و حسن عبد الصادقي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 29/05/2020 .
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- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 03/12/2019.

على   2020 نوفمبر   20 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43820 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: احلسن اليزيدي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " العراكيب3". 

نوعه:ارض فالحية.

العراكيب  املدعو  احملل  ستوت،  اوالد  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

بدوار أوالد منصور.

مساحته: 16 آر 30 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: املكتب الوطني للكهرباء.

شرقا: محمد املاضي.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: ورثة حماد اليزيدي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 29/05/2020 .

على   2020 نوفمبر   20 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:10 صباحا.

مطلب رقم 43821 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: محمد املاضي بن حسن

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " العراكيب2". 

نوعه:ارض فالحية.

العراكيب  املدعو  احملل  ستوت،  اوالد  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

بدوار أوالد منصور.

مساحته: 30 آر 04 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: املكتب الوطني للكهرباء.

شرقا: حفيظة الغاسولي.

جنوبا: حسن عبد الصادقي.

غربا: حسن اليزيدي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم بثوت امللكية عدلي مؤرخ في 29/05/2020 .

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 21/01/2020.

على   2020 نوفمبر   20 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:11 صباحا.

مطلب رقم 43822 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: بلعيد بولهتوف بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بولهتوف". 

نوعه: ارض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار اعزانا .

مساحته: 25 آر 93 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: احمد بولهتوف، رشيد بولهتوف.

شرقا: الشعبة.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطالبي حسن و الطالبي عبد السالم.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28/06/2020.

على   2020 نوفمبر   20 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43823 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: احلمراني محمد بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احلمراني". 

نوعه: ارض فالحية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة تيزطوطني ، احملل املدعو القرارة بساقية 

فرعون أوالد ابراهيم.

مساحته: 05 هـ 00 آر 00 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة عبدالوي.

شرقا: احلجرة املعلومة.

جنوبا: ورثة عبدالوي.

غربا: ورثة عبدالوي.

احلقوق: ال شيء.

أصل امللك : 

في  مؤرخ  عدلي  باحليازة  واقرار  اشهاد  رسم  من  عدلية  نسخة   -

.11/09/2020

- نسخة عدلية من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 15/06/2017.
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- صورة طبق االصل لنسخة عدلية من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 

نوفمبر 2016.

- صورة طبق االصل لنسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 

.23/04/2012

- صورة طبق االصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في سنة 1938 .

- صورة طبق االصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 03/01/2019.

- صورة طبق االصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 19/07/2018.

- صورة طبق االصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2017.

- صورة طبق االصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 13/09/2018.

على   2020 نوفمبر   23 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 43824 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد: نور الهدى ميموني بنت شكيب.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " نور الهدى". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعوامتاضت.

مساحته: 05 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: ميمون زريوح.

جنوبا: فاطنة زريوح، متيمونت زريوح.

غربا: ميمون زريوح.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/07/2020.

- صورة طبق االصل لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 

.26/01/2017

على   2020 نوفمبر   23 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30:09 صباحا.

خالصة اصالحـــية - تتعلق بامللك املسمى: " زريوح2 "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 40255 - 11، والذي نشرت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 1013، 

املؤرخة في 30/05/2018.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 11/09/2020، مبوجبه فإن مسطرة 

 - التحفيظ عدد 40255  ذي مطلب  زريوح2"   " املسمى  امللك  حتفيظ 

11 الكائن باقليم الناظور، جماعة بني سيدال ، تتابع في اسم نفس 

طالب التحفيظ مع تصحيح في موقع العقار، حيث سيصبح من االن 

فصاعدا جماعة بني سيدال بدل جماعة ايكسان سابقا، 

وذلك بناء على محضر التحديد املؤقت السلبي املؤرخ في 19/09/2018.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " جحوح "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 40946 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 06/08/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " جحوح " ذي مطلب التحفيظ عدد 40946 - 11 

الكائن بإقليم الناظور، جماعة العروي ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

ابراهيم جحوح بن بوعرفة و السيد نعمان جحوح بن بوعرفة  السيد 

مناصفة بينهما ، 

بناء  وكذا   ،03/01/2020 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  على  بناء  وذلك 

على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " عسو "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 43564 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21/09/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " عسو " ذي مطلب التحفيظ عدد 43564 - 11 

في  اآلن فصاعدا  من  تتابع   ، أوالد حلسن  الناظور، حي  مبدينة  الكائن 

اسم السيد عبد العزيز احميان بن عمر ، 

بناء  وكذا   ،25/02/2020 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  على  بناء  وذلك 

على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور    

        البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44278 - 12 

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ السيدة: قلوبي نسرين بنت عبد الرحيم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الطويلعات". 

،" الطويلعات   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

احملل املدعو "اوالد سيدي مسعود ".

نوعه : أرض فالحية ؛  

موقعه :جماعة سيدي حجاج واد حصار دوار اوالد سيدي مسعود

مساحته : 19 آر 24 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: الرسم العقاري 171363/12 ؛

جنوبا: الزنقة 1 طريق عمومية ؛

شرقا: ورثة اماند ابراهيم ؛

غربا : الرسم العقاري 250408/12 ؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

موافق  1405 رجب   22 في  مؤرخة  عدلية  ملك  استمرار  نسخة   -  1

13 ابريل 1985 ؛
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2 - نسخة شراء عدلية مؤرخة في 13 شعبان 1418 ) 15 يناير 1995(؛

3 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 07 شوال 1440 موافق 11 يونيو 2019

4 - تصميم موقعي.

على   2019 نوفمبر   17 اليوم  التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 44279 - 12 

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020 .

طالبوا التحفيظ السادة: 

1 - السعدية حبية بنسبة 09/72

2 - سميرة عزيز بنسبة 07/72

3 - بشرى عزيز بنسبة 07/72

4 - مرية عزيز بنسبة 07/72

5 - مراد عزيز بنسبة 14/72

6 - آمال عزيز بنسبة 07/72

7 - كرمية عزيز بنسبة 07/72

8 - مروان عزيز بنسبة 14/72

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ارض اللويزة". 

احملل   ،" اللويزة  أرض   "  : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

املدعو " دوار اوالد بوعزيز ".

نوعه : أرض فالحية ؛  

موقعه :جماعة سيدي حجاج واد حصار دوار اوالد بوعزيز

مساحته : 01 هكتار تقريبا.

حدوده: 

شماال: عزيز قدور ؛  

جنوبا: فاطنة وخدوج عزيز ؛

شرقا: الطريق رقم 3305 ؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 24890/49 ؛

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

موافق  1417 الثاني  ربيع   29 في  مؤرخة  عدلية  ملك  نسخة   -  1

14 سبتمبر 1996 ؛

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 شوال 1438 موافق 29 يونيو 2017؛

3 - وكالة عرفية حتت عدد 337 مصادق عليها في 26 فبراير 2020.

4 - وكالة عرفية حتت عدد 685 مصادق عليها في 14 فبراير 2020.

5 - وكالة عرفية حتت عدد 2666 مصادق عليها في 07 مارس 2020.

6 - وكالة عرفية حتت عدد 690 مصادق عليها في 14 فبراير 2020.

7 - وكالة عدلية مؤرخة في 18 شوال 1438 موافق 13 يوليو 2017.

8 - صورة وكالة عدلية مصححة االمضاء في 22 نوفمبر2017.

9 - تصميم متوقعي

على   2019 نوفمبر   17 اليوم  التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا .

مطلب رقم 44280 - 12 

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020 .

طالبوا التحفيظ السادة: 

1 - مصطفى قسبي بن الرداد بنسبة 13952/221184 

2 - امبارك قسبي بن عبد العزيز بنسبة 78080/221184

3 - نورة قسبي بنت عبد القادر بنسبة 13952/221184

4 - مراد قسبي بن الرداد بنسبة 78080/221184

5 - أمينة قسبي بنت الرداد بنسبة 6976/221184

6 - عائشة امليساوي بنت احلاج محمد بنسبة 9216/221184

7 - فاطمة قسبي بنت الرداد بنسبة 6976/221184

8 - حمزة قسبي بن الرداد بنسبة 13952/221184

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ارض لقبيبة". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض لكبيبة "، احملل 

املدعو " دوار احمادات رقم 15 ".

نوعه : أرض فالحية ؛  

موقعه :جماعة اجملاطية اوالد طالب دوار احمادات رقم 15

مساحته : 01 هكتار 00 آر 45 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: محمد الوافي وورثة احلاج محمد ولد زينة ؛  

جنوبا: ممرعمومي عرضه 120 امتار ؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 2948/48 ؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 209191/12 ؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

موافق  1441 الثانية  جمادى   29 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

 24 فبراير 2020 ؛

موافق  1417 اخلير  صفر   13 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  -نسخة   2

6 يوليو 1996؛

3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 02 صفر 1438 موافق 02 نوفمبر2016.

4 - رسم اصالح عدلي مؤرخ في 22 رجب 1433 موافق 13 يونيو 2012.

5 - عقد صدقة توثيقي مؤرخ في 28 ماي 2020.

6 - وكالة موثقة مؤرخة في 08 ماي 2020.

7 - شهادة ادارية عدد 03/2019 مؤرخة في 30 سبتمبر 2019

8 - تصميم متوقعي

على   2019 نوفمبر   19 اليوم  التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 44281 - 12

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ السيد عبد الرحيم القصير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ارض حمري رغاي". 
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 ،" رغاي  ارض حمري   "  : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

احملل املدعو " دوار مرشيش ".

نوعه : أرض فالحية ؛  

موقعه :جماعة املاطية اوالد طالب دوار مرشيش

مساحته : 01 هكتار 02 آر 34 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: مطلب حتفيظ عدد 43951/12 ؛  

جنوبا: الرسم العقاري عدد 15868/س ؛

شرقا: طريق عمومية عرضها 8 امتار ؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 15868/12 ؛

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 07 شوال 1331 موافق

1 مارس 1962 ؛

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 رجب 1384 ) 08 نوفمبر1664(؛

3 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 جمادى الثانية1373 موافق 

26 يوليو 1973؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 رجب 1441 موافق 14 فبراير 1991.

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ربيع األول 1418 ) 31 يوليو 1997(.

6 - اذن بالبيع عدد 76/97 مؤرخ في 25 يوليو 1997.

7 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ذي احلجة 1419 موافق

 26 مارس 1999.

8 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ذو القعدة 1418 ) 04 نوفمبر2010( ؛

9 - اذن بالبيع عدد 41/2010 مؤرخ في 04 اكتوبر 2020.

10 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ذو احلجة 1431 ) 09 نوفمبر2010(؛

11 - اذن بالبيع عدد 42/2010 مؤرخ في 04 اكتوبر 2020؛

12 - رسم موجب حيازة مؤرخ في 14 ربيع االول 1441 )11 دجنبر 2019(؛

13 - تصميم متوقعي

على   2019 نوفمبر   23 اليوم  التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

        طارق اشتوي

محافظة الرشيدية

 

مطلب رقم 40052 - 14

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: عبد العزيز ملوكي بن محمد بن معروف. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ارض بالربع من الرملية باحلمري ارفود.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملوكي. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، بلدية ارفود، احملل املدعو: الربع من الرملية باحلمري.

مساحته: 03 آر 65 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق ؛

شرقا: محمد اجلراني وعرق الرمل ؛

جنوبا: عرق الرمل ؛

غربا: عبد الكرمي بطرشي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

االمالك ومضمن  - رسم استمرار ملكية حتت عدد 84 في سجل   1

حتت عدد 87 بارفود بتاريخ 11 سبتمبر 2020. 

ارفود  االمالك  سجل   67 من   266 عدد  حتت  مضمن  شراء  رسم   -  2

بتاريخ 19 سبتمبر 2017 

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

 

مطلب رقم 40053 - 14

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  التحفيظ:  طالب 

التصحر بالرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بوقشبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بوقشبة. 

نوعه: ارض عارية ؛

احملل  علي،  الريصاني، جماعة سيدي  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: سيدي علي.

مساحته: 35730 هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اراضي ساللية اليت خباش ؛

شرقا: اراضي ساللية اليت خباش ؛

جنوبا: اراضي ساللية اليت خباش ؛

غربا: اراضي ساللية اليت خباش ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

الظهير املؤرخ في 10 اكتوبر 1917. 

الظهير املؤرخ في 15 اغسطس 1928. 

الظهير املؤرخ في 21 يونيو 1930 

على   2020 نوفمبر   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد

االداري رقم 651.
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مطلب رقم 40054 - 14

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  التحفيظ:  طالب 

التصحر بالرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الشوارف.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الشوارف. 

نوعه: ارض عارية ؛

احملل  علي،  الريصاني، جماعة سيدي  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: سيدي علي.

مساحته: 28076 هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اراضي ساللية اليت خباش ؛

شرقا: اراضي ساللية اليت خباش ؛

جنوبا: اراضي ساللية اليت خباش ؛

غربا: اراضي ساللية اليت خباش ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك : 

الظهير املؤرخ في 10 اكتوبر 1917. الظهير املؤرخ في 15 اغسطس 

1928. الظهير املؤرخ في 21 يونيو 1930 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 10 نوفمبر 2020

على الساعة : 10 صباحا.

* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد

 االداري رقم 651.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك بلحسان 29 " 

مطلب رقم 25834 - 14الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 302 املؤرخـة في : 13 اكتوبر 2004 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 11 سبتمبر 2020 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو" ملك بلحسان 29 " موضوع مطلب التحفيظ 

ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  باقليم  الكائن   14  - عدد 25834 

فصاعدا  اآلن  من  تتابع  معطاله.  اوالد  مزرعة  زيز،الروايج  الصباح 

باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي : 04 هـ 45 آر بدال من 

املساحة املصرح بها وهي: 92 آر 84 س تقريبا، 

وذلك مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا. وكذا :

1 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 09 بتاريخ 05/01/1998.

بتاريخ   449 صحيفة   664 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  2

 .22/03/1969

3 - نسخة من رسم شراء عدلي محرر في 30/04/1986.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك بلحسان 30 " 

مطلب رقم 25835 - 14 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 302 املؤرخـة في : 13 اكتوبر 2004 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 11 سبتمبر 2020 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو" ملك بلحسان 30 " موضوع مطلب التحفيظ 

ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  باقليم  الكائن   14  - عدد 25835 

فصاعدا  اآلن  من  تتابع  بوطبورات.  فدان  اخلندق  زيز،غابة  الصباح 

باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي : 05 هـ 48 آر 10 بدال 

من املساحة املصرح بها وهي: 01 هـ 35 آر تقريبا، 

رسم  من  نسخة  وكذا  سابقا  املودعة  العقود  نفس  مبقتضى  وذلك 

شراء عدلي مضمن بعدد 318 بتاريخ 15/11/1984.

 احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية بالنيابة

         حميد بوزهري

محافظة العيون 

مطلب رقم 5217 - 17 

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ: النعمة املوساوي ابن محمد سالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أهل أحمد بابا 1 "؛

نوعه: بناية خفيفة ؛

موقعه: اقليم العيون، زنقة بوذنيب؛

مساحته:01 آر 15 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: زنقة بوذنيب ؛ 

جنوبا: زيني املوساوي و النعمة املوساوي ؛ 

شرقا: ورثة محمد أحمد بابا؛ 

غربا: ورثة اعزيزة احمد بابا؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم تصرف ملك عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 15 سبتمبر 2020؛

على   2020 نوفمبر   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

   احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

        محمد فاري

محافظة خريكة

مطلب رقم 53225 - 18 

تاريخ اإليداع: 11 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : صالح الدين بنسمعلي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك صالح الدين«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة حطان حي السعادة.

مساحته: 80 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: السعدية حرديفي؛

شرقـا: زنقة ؛ 

جنوبـا: املعطي سرار؛

غربـا: بقعة 82.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ذي القعدة 1440 ) 19 يوليو 2019.(

- صورة طبق االصل عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 نوفمبر1982.

على   2020 نوفمبر   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة:09 صباحا.

مطلب رقم 53226 - 18 

تاريخ اإليداع: 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عباس قاسمي بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » املرس بياض «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » العباسي«.

نوعــه: ارض فالحية بها مسكنني قرويني واسطبالن.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوارأوالد جدرة.

مساحته: 02 هـ 80 أر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: قاسمي عبد الرحمان؛

شرقـا: قاسمي عبد الرحمان، ورثة قاسمي محمد؛ 

جنوبـا: ورثة قاسمي محمد ، قاسمي امليلودي، قاسمي إدريس؛

غربـا: قاسمي عبد الرحمان.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 شوال 1427 موافق 09 نوفمبر2006.

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 يناير 1985.

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 07 اكتوبر 1993.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1396 ) 14 أبريل 1976(.

على   2020 نوفمبر   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة:12 و النصف زواال.

مطلب رقم 53227 - 18 

تاريخ اإليداع: 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : يامنة عسو بنت بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »احلرشة الكبيرة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » أرض اهلل 1«.

نوعــه: ارض فالحية بها سكن قروي وبشر وأشجار مختلفة.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عزوز، دوارأوالد أعمر.

مساحته: 04 هـ 38 أر 10 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: قناة نقل الفوسفاط؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: ممر السكة القدمية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- صورة مصادق عليها لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 19 محرم 1436 

موافق 11 نوفمبر2014.

- نسخة لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1422 موافق 15 

نوفمبر2001.

على   2020 نوفمبر   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53228 - 18 

تاريخ اإليداع: 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : يامنة عسو بنت بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »احلرشة الكبيرة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » أرض اهلل 2«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عزوز، دوارأوالد أعمر.

مساحته: 20 أر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: قناة نقل الفوسفاط؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: ممر السكة القدمية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  1436 محرم   19 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  لرسم  نظير   -

11 نوفمبر2014.

- نسخة لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 29 شعبان 1422 موافق 15 

نوفمبر2001.

على   2020 نوفمبر   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة: 11 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53229 - 18 

تاريخ اإليداع: 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : الكبير املنصوري بن امللودي.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » أرض الكبير«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة وادي زم، حي احلرشة.

مساحته: 01 أر51 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: رسم عقاري عدد 32429/18؛

شرقـا: زنقة؛ 

جنوبـا: بخوش محمد بن املعطي ؛

غربـا: رسم عقاري عدد 21442/18

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 صفر 1440 موافق 31 أكتوبر2018.

على   2020 نوفمبر   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة: 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53230 - 18 

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبوا التحفيظ :

-فراغ كمال بن محمد بنسبة 1/5.

-فراغ محمد بن محمد بنسبة 1/5.

-فراغ عبد اإلله بن محمد بنسبة 1/5.

-فراغ عبد الكرمي بن محمد بنسبة 1/5.

-فراغ هشام بن محمد بنسبة 1/5.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

نوعــه: ارض دار للسكن من سفلي جتاري وطابق اول ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة حطان، درب 6 حي نوارة.

مساحته: 01 أر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الشارع؛

شرقـا: عقيم املولودي؛ 

جنوبـا: مفتاح الغزواني ؛

غربـا:. الشارع.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

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

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 من صفر 1419 موافق 29 مايو 1998.

على   2020 نوفمبر   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة: 10 صباحا.

مطلب رقم 53231 - 18 

تاريخ اإليداع: 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد تلداوي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » سهب بالغراف«.

نوعــه: ارض فالحية بها بئر.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الفقراء، دوار الغفافرة.

مساحته: 01 هـ 20 أر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: أعزيز باحلاج املولودي؛

شرقـا: ورثة املولودي باملعطي؛ 

جنوبـا: ورثة قدور بن حمادي ؛

غربـا:. ورثة محمد بن التومي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ذي احلجة 1439 ) 27 أغسطس 2018.(

- نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 ربيع الثاني 1385 موافق 

09 أغسطس 1995.

على   2020 نوفمبر   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53232 - 18 

تاريخ اإليداع: 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : فضيل العربي بن بوعزى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » املرس«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار الكفاف احلرار.

مساحته: 02 هـ 61 أر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: رسم عقاري عدد 3651/18ّ، ملزاح جواد، كركاطي حمو؛

شرقـا: رسم عقاري عدد 12205/18؛ 

جنوبـا: فضيل العربي؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 جمادى الثانية 1440 ) 04 مارس 2019(.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ذي القعدة 1441 ) 17 يوليو 2020(.

موافق  1418 األولى  جمادى   22 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

25 سبتمبر1997.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 ذو القعدة 1441) 08 يوليو 2020.(

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 22 شوال 1435 ) 19 أغسطس 2014.(

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 ربيع االول 1440 ) 12 نوفمبر 2018(.

على   2020 أكتوبر   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.
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مطلب رقم 53233 - 18 

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

ناظر  القانوني  العامة في شخص ممثلها  األوقاف   : التحفيظ  طالب 

االوقاف بسطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » مسجد الويزة«.

نوعــه: ارض عارية بها مسجد.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

مساحته: 06 أر17 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة أحمد بخاخ؛

شرقـا: رسم عقاري عدد 35245/18؛ 

جنوبـا: احلاج محمد اخا؛

غربـا: احمد مكني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم حتبيس عدلي مؤرخ 23 جمادى الثانية 1441 ) 18 فبراير 2020.(

- رسم حتبيس عدلي مؤرخ 23 جمادى الثانية 1441 ) 18 فبراير 2020.(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت ديسمبر 2020 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53234 - 18 

تاريخ اإليداع: 17 سبتمبر 2020.

ناظر  القانوني  العامة في شخص ممثلها  األوقاف   : التحفيظ  طالب 

االوقاف بسطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » مسجد ام القرى«.

نوعــه: ارض عارية بها مسجد.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

مساحته: 15 أر61 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة التايجي العربي؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: الطريق، ورثة احلاج املعطي بنوبة؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم حتبيس عدلي مؤرخ 04 جمادى الثانية 1438 ) 03 مارس 2017.(

- رسم حتبيس عدلي مؤرخ 21 رجب الثانية 1438 ) 19 أبريل 2017.(

-رسم حتبيس عدلي مؤرخ في 19 ذي القعدة 1435 موافق

15 سبتمبر2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت ديسمبر 2020 على 

الساعة: 11 صباحا.

مطلب رقم 53235 - 18 

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : بوعزة بنعويجة بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك بوعزة 1«.

نوعــه: ارض عارية بها دار للسكن من سفلي وطابق علوي.

موقعـه: مدينة واد زم، حي املصلى القدمية .

مساحته: 75 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: صالح ولد زروال؛

شرقـا: أمحمد بن عمر؛ 

جنوبـا: ورثة احلاج املعطي؛

غربـا: مينة السمعلية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 شوال 1431 موافق 14 سبتمبر 2010.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 8 محرم 1415 موافق 18 يونيو1994.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت ديسمبر 2020 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53236 - 18 

 تاريخ اإليداع: 17 سبتمبر 2020.

طالبوا التحفيظ :

- احلسني عمراوي بن خليفة بنسبة 1778/13440 سهما.

- صالح الشريف بن احمد بنسبة 1778/13440 سهما.

- محمد عمراوي بن خليفة بنسبة 1778/13440. سهما

- أحمد عمراوي بن خليفة بنسبة 1778/13440 سهما.

- سعيد عمراوي بن خليفة بنسبة 1778/13440 سهما.

- لطيفة عمراوي بنت خليفة بنسبة 889/13440 سهما.

-عبد اجمليد عمراوي بن خليفة بنسبة 1778/13440 سهما.

- فاطمة عمراوي بنت خليفة بنسبة 889/13440 سهما.

- نور الدين عمراوي بن خليفة بنسبة 1778/13440 سهما.

- حسنية عمراوي بنت خليفة بنسبة 1778/13440 سهما.

- محمد الشريف بن أحمد بنسبة 30 /13440 سهما.

- عزالدين الشريف بن أحمد بنسبة 30/13440 سهما.
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- نادية الشريف بنت أحمد بنسبة 15/13440.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة وادي زم، املصلى القدمية، درب سعيد.

مساحته: 03 أر04 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: السركوح كمال؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: ورثة املعطي طنيزين.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-رسم إراثة عدلي مؤرخ في 20 محرم 1442 موافق 09 سبتمبر2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 شعبان 1394 موافق07 سبتمبر1974

 20 موافق   1432 شوال   21 في  مؤرخ  إسم  بتعريف  عدلي  -رسم 

سبتمبر 2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت ديسمبر 2020 على 

الساعة: 10 صباحا.

مطلب رقم 53237 - 18 

تاريخ اإليداع: 17 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : غزالن املير بنت الصالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك وئام وإياد«.

نوعــه: ارض بها دار للسكن من سفلي.

موقعـه: مدينة بوجنيبة، درب اخللوقني.

مساحته: 01 أر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة احلاج عبد العزيز؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: حكيمة رصفي ومن معها؛

غربـا: ورثة احلاج عبد العزيز.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  1440 الثاني  ربيع   17 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -

25 ديسمبر2018.

موافق30   1397 االولى  جمادى   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

أبريل1977.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 03 من جمادى األولى 1441 موافق 30 

ديسمبر 2019.

- صورة مصادق عليها لرسم إرثة عدلي مؤرخ في 17 جمادى االولى 

1435 موافق 19 مارس 2014.

- صورة مصادق عليها لرسم إرثة عدلي مؤرخ في 18 جمادى الثانية 

1439 موافق 07 مارس 2018.

-صورة مصادق عليها لرسم إرثة عدلي مؤرخ في 30 ربيع االول 1420 

موافق 14 يوليو 1999.

- صورة مصادق عليها لرسم إرثة عدلي مؤرخ في 18 ذوالقعدة 1397 

موافق 31 اكتوبر 1977.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت ديسمبر 2020 على 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53238 - 18 

تاريخ اإليداع: 18 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : محمد بنضاوية بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: دائرة واد زم، جماعة أوالد بوغادي، سوق اإلثنني .

مساحته: 01 أر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: رسم عقاري عدد 56455/18؛

شرقـا: رسم عقاري عدد 51165/18، مطلب عدد 22714/18؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق  11425 االولى  جمادى  من   03 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

21 يونيو2004.

ديسمبر 2020 على  املؤقت 02  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53239 - 18 

تاريخ اإليداع: 18 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : فاطمة زيناوي بنت املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

نوعــه: دار بها مستودع بالسفلي وطابق اول ومرافق بالسطح .

موقعـه: مدينة بوجنيبة، حي الداخلة. 

مساحته: 90 س تقريبا.
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حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: إصالحي عمر؛ 

جنوبـا: قبال مصطفى؛

غربـا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 من محرم 1424 ) 07 مارس 2003.(

 1411 الثانية  جمادى   27 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  لرسم  نسخة   -

موافق 14 يناير 1991

على   2020 نوفمبر   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة: 12 صباحا.

مطلب رقم 53240 - 18 

تاريخ اإليداع: 18 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد امال بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الكديات«.

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوار اوالد حمادي. 

مساحته: 03 هـ 80 أر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق ؛

شرقـا: رسمني عقاريني عدد 35776/ 18، 19331/س؛ 

جنوبـا: بنعزيزي عزيز، بنعزيزي محمد ؛

غربـا: منصوري املصطفى.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 شعبان 1424 موافق 24 أكتوبر 2003.

موافق  1408 رجب   05 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

23 فبراير 1988.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 صفر 1423 موافق 19 أبريل 2002.

ديسمبر 2020 على  املؤقت 02  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53241 - 18 

تاريخ اإليداع: 18 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

- نور الدين عزازي بن بوعزة بنسبة 31/42.

- حليمة رزوق بنت العربي بنسبة 11/42.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بودومة«.

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، دوار دزاليني بني منصور. 

مساحته: 04 هـ 40 أر 71 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: طريق؛

شرقـا: رسم عقاري عدد 18779/18؛ 

جنوبـا: رسم عقاري عدد 18797/18؛

غربـا: رسم عقاري عدد 43786/18، احمد عزازي بن الطاهر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 رمضان 1440 موافق 04 يونيو2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 دي احلجة 1439 ) 24 أغسطس 2018.(

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13جمادى األولى 1416) 09 أكتوبر 1995(.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 شوال1417 موافق 10 مارس 1997 .

- رسم إصالح عدلي مؤرخ 28 شوال 1440 موافق 02 يوليو 2019.

- تصريح عرفي مصادق عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2020.

 1413 صفر   14 في  مؤرخ  عدلي  مبادلة  لرسم  األصل  طبق  -صورة 

موافق 14 أغسطس 1992

ديسمبر 2020 على  املؤقت 02  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة: 10 و النصف صباحا.

مطلب رقم 53242 - 18 

تاريخ اإليداع: 18 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : حربية املصطفى بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشئ «.

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

نوعــه: أرض فالحية .

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوارالسكان. 

مساحته: 05 هـ 81 أر 91 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة الراشد احلاج محمد، قطبي محمد؛

شرقـا: احملجوب بن محمد، بوهدون احمد، قطبي محمد

حمو،  بن  محمد  احلاج  ورثة  امحمد،  وقطبي  محمد،  قطبي  جنوبـا: 

بوهدون الغالي، قطبي التهامي؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم تنازل عدلي مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1441 ) 19 ديسمبر2019.(

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 من دي القعدة 1441) 24 يونيو 2020(.

موافق  1438 القعدة  ذي   25 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

18 يوليو2017.
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- رسم إستدراك عدلي مؤرخ في 02 ذوالقعدة ) 24 يونيو 2020( .

ديسمبر 2020 على  املؤقت 02  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة: 09 صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة 

      عبد الكرمي بوسيف

 

محافظة تطوان

مطلب رقم 71281 - 19 

تاريخ اإليداع :16سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : منديل عبد الرحيم بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عبد الرحيم منديل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عبد الرحيم منديل". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

األولى. 

مساحته 4 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: لطيفة اوالد عبد القادر 

شرقا: ادريس بوشدق 

جنوبا: امينة البياري 

غربا: مينة معدن و محمد املغيلي و محمد املغيلي و عبد اخلالق املقدمي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 25يناير 2007 . 

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 31ديسمبر 2019 .

شهادة إدارية بتاريخ 6 فبراير 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 19فبراير 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 19أغسطس 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 19 أغسطس 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20 نوفمبر2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71282 - 19 

تاريخ اإليداع : 16سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : بنسعيد عبد العزيز بن قاسم بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بنسعيد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنسعيد". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

بني معدان ، املرج. 

مساحته : 7 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال: اوالد حليمة 
شرقا: اوالد الركاب 

جنوبا: عبد الرحمان الكنوني 
غربا: اوالد حليمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 1949 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 1367

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13ماي 2016 .
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 2 سبتمبر 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 4 سبتمبر 2020 . 
شهادة إدارية بتاريخ 8 سبتمبر 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة علمية بتاريخ 9 سبتمبر 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20 نوفمبر2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71283 - 19 
تاريخ اإليداع :17سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 
1 - برهون جمال الدين بن املفضل بنسبة 6/3. والذي ميثل حق اإلنتفاع 

2 - برهون سارة بنت جمال الدين بنسبة 6/1. 
3 - برهون يارا بنت جمال الدين بنسبة 6/1. 

4 - برهون ليا بنت جمال الدين بنسبة 6/1 والذي ميثل حق الرقبة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املدينة ".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: محارث 
بني سالم. 

مساحته 55 آ 75 س تقريبا. 
حدوده : شماال: جمال احناش

شرقا: مصطفى أقشار 
جنوبا: الطريق 

غربا: ادريس اميوساتن 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14أغسطس 1985 . 

عقد موثق موضوعه بيع بتاريخ 10 سبتمبر 2020.
شهادة إدارية بتاريخ 14سبتمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 نوفمبر2020 على الساعة 09 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم : 71284 - 19 
تاريخ اإليداع :17سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ :
1 -اليحياوي احميدو بن احلسن بنسبة 878 / 3512. 

2 - اليحياوي عبد السالم بن احلسن بنسبة 878 / 3512. 
3 - املرابط عبد النور بن محمد بنسبة 878 / 3512. 
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4 - مرون امينة بنت احمد بنسبة 878 / 3512. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اليحياوي 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اليحياوي 2". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

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

مساحته : 35 آ 12 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: الطريق 
شرقا: بولعيش عبد الكرمي 

جنوبا: اليحياوي عبد السالم 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 1952 
نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 14يوليو 2015

نظير لرسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 17يوليو 2017
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16أكتوبر 2017 . 

شهادة إدارية بتاريخ 10 مارس 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 نوفمبر2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 
إن هذا املطلب قد اودع تأكيدا للتعرض ضد مسطرة التحديد اإلداري 

املدعوة الصفاح.

مطلب رقم 71285 - 19 
تاريخ اإليداع :17سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 
1 - اليحياوي محمد بنسبة 878 / 2634. 

2 - اليحياوي مصطفى بنسبة 878 / 2634. 
3 - اليحياوي ثريا بنسبة 439 / 2634. 

4 - اليحياوي فاطمة بنسبة 439 / 2634. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اليحياوي 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اليحياوي 1". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

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

مساحته 26 آ 34 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الطريق 
شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 

غربا: اليحياوي مصطفى 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 14يوليو 2015 . 

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 17يوليو 2017 .
شهادة إدارية بتاريخ 16يناير 2020

شهادة إدارية بتاريخ 10 مارس 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 نوفمبر2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة.
إن هذا املطلب قد اودع تأكيدا للتعرض ضد مسطرة التحديد اإلداري 

املدعوة الصفاح.

مطلب رقم 71286 - 19 
تاريخ اإليداع :17سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : الطاهر شاكر مطالسي بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شاكر 8".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شاكر 8". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

، احملل  ، قيادة بواحمد ، جماعة اسطيحة  : إقليم شفشاون  موقعه 
املدعو: اسطيحة. 

مساحته 1 آ 49 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: طالب التحفيظ 
شرقا: الطريق 

جنوبا: حديقة عمومية 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 13فبراير 1979 . 
عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 2 يونيو 1989 .

شهادة إدارية بتاريخ فاحت  نوفمبر2019 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19 نوفمبر2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71287 - 19 
تاريخ اإليداع :17سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : الطاهر شاكر مطالسي بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شاكر 7".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شاكر 7". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل . 

، احملل  ، قيادة بواحمد ، جماعة اسطيحة  : إقليم شفشاون  موقعه 
املدعو: اسطيحة . 

مساحته 1 آ 53 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: السيد الهناوي 
شرقا: زنقة 

جنوبا: طالب التحفيظ 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 7 يونيو 1979 . 
عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ فاحت سبتمبر 1982 .
عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 9 أغسطس 1995 . 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 18سبتمبر 2003 .
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29يوليو 2019 . 
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شهادة إدارية بتاريخ فاحت  نوفمبر2019 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19 نوفمبر2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71288 - 19 
تاريخ اإليداع :17سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : اوالد عثمان رشيد بن محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك اوالد عثمان ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك اوالد عثمان ". 
مشتمالته: أرض عارية . 

مدشر  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 
مكالثة املناقع. 

مساحته 70 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: محمد الصرحاني 
شرقا: الرسم العقاري رقم 91479 / 19 

جنوبا: الطريق 
غربا: عبد العزيز الوهابي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 30أكتوبر 1997 . 
صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 9 ابريل 2007 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه تأكيد بيع بتاريخ 20ماي 2016 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26يناير 2018 . 

شهادة إدارية بتاريخ 2 مارس 2020 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11مارس 2020 . 

صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ فاحت يوليو 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20 نوفمبر2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة..

مطلب رقم 71289 - 19 
تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : اخلبياز منير بن محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلبياز".

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

احملل   ، بنقريش  دار  جماعة   ، بنقريش  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
املدعو: مزارع متزوقت ، تفاسني 

مساحته 5 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال: ورثة السعدية اخوزان 
شرقا: محمد العروسي 

جنوبا: الطريق 
غربا: محمد العروسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11ماي 2018
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24يونيو 2020 .

نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 16يوليو 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 20يوليو 2020 . 
شهادة إدارية بتاريخ 27أغسطس 2020

رسم عدلي موضوعه ملحق تصحيحي بتاريخ 9 سبتمبر 2020 . 
نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 22 يوليو 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20 نوفمبر2020 على الساعة 11 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71290 - 19 
تاريخ اإليداع 21سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : العربيتي قاسم بن العربي بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العربيتي ".

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

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: حي بوسافو 
، شارع االسماعيلية. 
مساحته 4 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال: ورثة محمد لشقار 
شرقا: عبد السالم كوكوح 

جنوبا: الطريق 
غربا: عالية الرايس ومن معها 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19أكتوبر 1979
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 10  نوفمبر2010.

صورة طبق األصل حملضر تنفيذي بتاريخ 17سبتمبر 2014 . 
صورة طبق األصل لشهادة بعدم اإلستئناف بتاريخ 10 مارس 2016

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 29ديسمبر 2017
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 29ديسمبر 2017 . 

رسم عدلي موضوعه تصحيح مساحة بتاريخ 6 يوليو 2018
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13يوليو 2018 . 

شهادة إدارية بتاريخ 19ديسمبر 2019 . 
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 29 ديسمبر 2017.

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 23يونيو 2020 . 
تقرير خبرة بتاريخ 07 سبتمبر 2020.

الساعة  على  نوفمبر2020   23 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 
09 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71291 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : الرباحي احلسن بن احمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بئر الشيخ 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بئر الشيخ 1". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: بئر الشيخ . 
مساحته : 1 هـ 90 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال: طالب التحفيظ 
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شرقا: محمد املرابط و طالب التحفيظ 
جنوبا: عبد الرحمان بن يعقوب و الطريق 

غربا: احمد بن يعقوب 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 21أغسطس 1991

رسم عدلي موضوعه إثبات قسمة بتاريخ 7 أغسطس 2008 . 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 16سبتمبر 2019 . 

رسم عدلي موضوعه استمرار امللك بتاريخ 18سبتمبر 2019
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26سبتمبر 2019

شهادة إدارية بتاريخ 18أغسطس 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 نوفمبر2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71292 - 19 
تاريخ اإليداع :21سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : الرباحي احلسن بن احمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بئر الشيخ 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بئر الشيخ 2". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: بئر الشيخ . 
مساحته 1 هـ 90 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال: مطلب التحفيظ عدد: 44986 - 19 

شرقا: االحباس ، مطلب التحفيظ عدد: 44991 - 19 
جنوبا: طالب التحفيظ 

غربا: طالب التجفيظ ، بن يعقوب 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 

21أغسطس 1991
بتاريخ قسمة  إثبات  موضوعه  عدلي  رسم  ل  األصل  طبق  صورة 

7 أغسطس 2008 . 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 16سبتمبر 2019 . 
بتاريخ  امللك  استمرار  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 

18سبتمبر 2019
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26سبتمبر 2019

شهادة إدارية بتاريخ 18أغسطس 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 نوفمبر2020 على الساعة 11 

و30دقيقة. 

مطلب رقم 71293 - 19 
تاريخ اإليداع 21سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : اخلمليشي أحمد بن احلميد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كرمية".

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

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: حي كويلما. 
مساحته 2 آ 51 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : املفضل ادردوش و احقون عبد العالي

شرقا: الطريق 
جنوبا: عبد السالم زروق و احمد العياشي اخرباش 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 أكتوبر 1979 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26يوليو 1983 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25ديسمبر 1983 .
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 يناير 2005 .

 نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23يونيو 2020
نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 23يونيو 2020

شهادة إدارية بتاريخ 21يوليو 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 نوفمبر2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " دار محيضر" 
مطلب رقم 32959 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 662 بتاريخ : 07 سبتمبر 2011
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه في إسم 

السيدتني :
*رحمة بنت محمد حلتوت .

*فطومة بنت محمد حلتوت.
وذلك بناء على :

1 -حكم صادر عن احملكمة اإلبتدائية بتطوان حكم عدد: 118 بتاريخ 
24 أبريل 2019.

2 -شهادة بعدم التعرض باإلستئناف مؤرخة في 22 يناير 2020.
3 -طلب تقييد مؤرخ في 23 يونيو 2020

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ارض مسجد شاب"
مطلب رقم 55716 - 19الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1073 بتاريخ : 24 يوليو 2019
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
باملساحة  وليس  08 س  ار   19 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 
املصرح بها أثناء إيداع مطلب التحفيظ .وذلك بناء على رسالة السيد 

ناظر أوقاف شفشاون عدد : 467 بتاريخ 24 فبراير 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مرج الدفلة -03-04
29694" مطلب رقم 55876 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1091 بتاريخ : 27 نوفمبر 2019 
باملوقع  يومه  غاية  إلى  تتابع  أعاله  املذكور  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 
التالي: إقليم وزان ، قيادة مقريصات ، جماعة عني بيضاء ، احملل املدعو: 
سوق األحد الغدير ، وليس إقليم وزان ، قيادة تنقوب ، جماعة الغدير ، احملل 
املدعو: سوق األحد الغدير  وذلك بناء على رسالة السيد ناظر أوقاف 

شفشاون عدد: 469 بتاريخ 24 فبراير 2020.
    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

         املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3592 - 20

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020 .

طالبي التحفيظ : السادة اآلتية أسماؤهم : 

1( محمد بن خضراء بن عبد القادربنسبة 14/96

2(عبد االاله بن خضراء بن عبد القادر بنسبة 14/96

3(فاطمة الزهراء بن خضراء بنت عبد القادر بنسبة 07/96

4(ربيعة احلصيني بنت حلسن بنسبة 12/96

5(أم العز بن خضراء بنت عبد القادر بنسبة 07/96 

6(بشرى بن خضراء بنت عبد القادر بنسبة 07/96

7(حسناء بن خضراء بنت عبدالقادر بنسبة 07/96

8(هشام بن خضراء بن عبد القادر بنسبة 14/96.

9(عدنان بن خضراء بن عبد القادر بنسبة 14/96

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ورثة عبد القادر بن خضراء"

نوعه : دار للسكنى من طابق سفلي وطابق علوي.

قرب  الكبيرة  العقبة  رقم1  خضراء  بن  زنقة   ، املدينة  سال   : موقعه 

املسجد األعظم مقاطعة باب ملريسة.

مساحته : 08 آر 14 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة محمد ملفضل .

شرقا : زنقة بن خضراء. 

جنوبا : السيدين احلاج السدراتي وعلي الدوامنيع .

غربا : السادة عبد السالم عواد وورثة عواد.

ورثة  لفائدة  42س  مساحته  بالسطح  الهواء  حق   : العينية  احلقوق 

الهاشمي بن خضراء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 3 جمادى االولى 1441 )30 ديسمبر 2019 

(ضمن حتت عدد 336 صحيفة 365 سجل األمالك رقم 26/18 بتاريخ 

16 يناير 2020.

2 - نظير رسم إراثة عد لي مؤرخ في 13 جمادى األولى 1435 )15 مارس 2014( 

ضمن حتت عدد 338 صحيفة 406 كناش التركات رقم 80 بتاريخ 24 

مارس 2014 .

3 - نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 19فبراير 2020.

4 -شهادة ادارية رقم 219/19مؤرخة في 16 ديسمبر 2019.

5 -شهادة ادارية حتت عدد7 مؤرخة في 18 ديسمبر 2019.

6 -وكالة عدلية مؤرخة في 29 ربيع التاني 1441)26 ديسمبر 2019(

ضمنت حتت عدد202 صحيفة 228سجل اخملتلفة رقم 44/19 بتاريخ 

09 يناير 2020.

7 -وكالة عدلية مؤرخة في 24 ربيع التاني 1441 )21 ديسمبر 2019 (عدد 

2 صحيفة 01 اخملتلفة 49 بتاريخ 23 ديسمبر 2019.

التاني 1441 )19  ربيع  8 -وكالة عدلية خاصة بنظير مؤرخة في 23 

ديسمبر 2019( رسم عدد 1218 صحيفة 1218 كناش 34 .

 20 اجلمعة  يوم   : هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة

العلمي النعيم    

 

محافظة تازة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " الكدية "

مطلب رقم 19868 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1016 املؤرخة فـي : 20 يونيو 2018 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 17 اغسطس 2020، فإن مسطرة 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري و هي : 01 ار 67 س بدال من املساحة املصرح بها 

عند إيداع مطلب التحفيظ و هي : 01 ار 50 س، وذلك بناء على نفس 

احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور .

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

عبد الرحيم بنعمارة.     

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 125821 - 23

تاريخ اإليداع : 18 شتمبر 2020 

طالبة التحفيظ : رقوش فكاك بنت ابراهيم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكريان" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكريان" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم آسفي، جماعة الصعادال، قيادة دار السي عيسى، دوار اجلبارات

مساحته : 37 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : السمحاوي بوجمعة

شرقا : 

جنوبا : مطلب التحفيظرقم 35610 - 23 - والرسم العقاري رقم 52603 - 23 

غربا : بوجمعة الشلح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 
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أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 1996 

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 05 سبتمبر 2018

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 31 اكتوبر 2019

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125822 - 23

تاريخ اإليداع : 18 شتمبر 2020 

طالبا التحفيظ : 

1( مالك ابراهيم ابن حلسن بن محمد بنسبة 1/2 

2( العسال املصطفى ابن محمد بن املولودي بنسبة بنسبة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك العسال ومالك" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك العسال ومالك" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقليم آسفي، جماعة جمعة اسحيم، حي الدعيجات

مساحته : 83 آر 19 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق عرضها 5 امتار

شرقا : الرسم العقاري عدد 54769 - 23

جنوبا : نائب ورثة احليداوي فضول 

غربا : الرسم العقاري عدد 23350 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2010

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 فبراير 2016 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ماي 2019 

- محررثابت التاريخ )بيع( في 31 ديسمبر 2019

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 26 اغسطس 2020

على   2020 نوفمبر   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي 

شكيب حيمود     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131238 - 24

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الباقي اشحشاح بن محمد.

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

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي كالبونيطا.

مساحته : 01 آر 08 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة عبد السالم؛

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : شعيب اعبشرمي؛

غربا : فظمة اعبشرمي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 142 صحيفة 22 

عدد 18 بتاريخ 10 ماي 2019.. 

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 46 صحيفة 95 عدد 61 بتاريخ 19 يوليو 2016.

صورة طبق األصل لنسخة من رسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 12 

اغسطس 2008.

نسخة طبق األصل حملضر تنفيذ أصلها مؤرخ في 27 يوليو 2016.

صورة حلكم احملكمة االبتدائية باحلسيمة عدد 244 الصادر في امللف 

رقم 128/15 بتاريخ 24 مارس 2016.

صورة حملضر خبرة أصلها مؤرخ في فاحت فبراير 2016.

إشهاد بعدم التعرض او االستئناف مؤرخ في 14 سبتمبر 2020.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 24 يوليو 2020..

 2020 نوفمبر   19 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131239 - 24

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : احمد بن عبد السالم االدريسي.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تازروت نبغرا".

نوعـه : . أرض فالحية. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني حذيفة، احملل املدعو : دوار كمون 

تازروت نبغرا.

مساحته : 01 آر 52 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : عمار بن ملود؛

شماال : نور الدين امهاوش، عبد السالم امهاوش؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21849 - 24؛

غربا : محمد عبد الوهاب؛

احلقوق العينية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

 76 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 226 عدد 160 بتاريخ 26 ابريل 2017.

شهادة إدارية مؤرخة في 27 سبتمبر 2019.

 2020 نوفمبر   19 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 12 زواال

مطلب رقم 131240 - 24

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : احمد بن عبد السالم االدريسي.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ازوا نزمان".

نوعـه : . أرض فالحية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني حذيفة احملل املدعو : دوار كمون 

ازرا نزمان.

مساحته : 03 آر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : اخلميري عبد السالم؛

شماال : انقيطي راضية؛ 

جنوبا : احلدوشي بوخيار؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق األصل لرسم اثبات امللكية عدلي أصلها مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 76 صحيفة 226 عدد 160 بتاريخ 26 ابريل 2017.

شهادة إدارية مؤرخة في 27 سبتمبر 2019. 

 2020 نوفمبر   19 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 13 بعد الزوال

مطلب رقم 131241 - 24

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - احمد بن عبد السالم االدريسي بنسبة 1/2.

2 -احمد بن علوش الزغريوي بنسبة 1/2.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السعادة 1".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني حذيفة، احملل املدعو : اكروج دوار كمون.

مساحته : 42 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 16444 - 24؛

شماال : مطلب التحفيظ عد 4377 - 24؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 51 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 220 عدد 217 بتاريخ 24 يوليو 2012. 

صورة طبق األصل لرسم لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 31 صحيفة 180 عدد 276 بتاريخ 05 سبتمبر 2005.

شهادة إدارية مؤرخة في 14 ابريل 2016.

 2020 نوفمبر   19 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 14 بعد الزوال

مطلب رقم 131242 - 24

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : صليحة ابالي بنت عبد احلميد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "صليحة".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : أنزاغ.

مساحته : 01 اَر 04 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : فاطمة الدهري؛

غربا : امحمد ابالي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 65 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  ثبوت  رسم 

صحيفة 199 عدد 184 بتاريخ 01 ماي 2015.

 149 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  قسمة  رسم 

صحيفة 324 عدد 265 بتاريخ 17 اغسطس 2020.

صورة طبق االصل لرسم االراثة عدلي اصلها مضمن بسجل التركات 

رقم 30 صحيفة 363 عدد 354 بتاريخ 9 نوفمبر 2009

صورة طبق االصل لوكالة مفوضة عدلية أصلها مضمن بكناش رقم 

01/2020 صحيفة 515 عدد 515 بتاريخ 22 يوليو 2020.

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عدلية أصلها مضمنة بكناش رقم 43 

صحيفة 791 عدد 791 بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

مضمنة  أصلها  عدلية  القسمة  في  لوكالة  االصل  طبق  صورة 

بالسجل رقم 39 صحيفة 315 عدد 02 بتاريخ 02 يناير 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 11 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   20 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا
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مطلب رقم 131243 - 24

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : فاطمة الدهري بنت حمادي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فاطمة".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : أنزاغ.

مساحته : 01 اَر 04 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : صليحة ابالي؛ 

جنوبا : املرزكيوي مالك؛

غربا : امحمد ابالي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق االصل لرسم ثبوت امللكية عدلي اصله مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 65 صحيفة 199 عدد 184 بتاريخ 01 ماي 2015.

 149 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  قسمة  رسم 

صحيفة 324 عدد 265 بتاريخ 17 اغسطس 2020.

صورة طبق االصل لرسم االراثة عدلي اصلها مضمن بسجل التركات 

رقم 30 صحيفة 363 عدد 354 بتاريخ 9 نوفمبر 2009

رقم  بكناش  مضمن  أصلها  عدلية  مفوضة  لوكالة  االصل  طبق  صورة 

01/2020 صحيفة 515 عدد 515 بتاريخ 22 يوليو 2020.

صورة طبق االصل لوكالة خاصة عدلية أصلها مضمنة حتت عدد 791 

صحيفة 791 كناش رقم 43 بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

مضمنة  أصلها  عدلية  القسمة  في  لوكالة  االصل  طبق  صورة 

بالسجل رقم 39 صحيفة 315 عدد 02 بتاريخ 02 يناير 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 11 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   20 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131244 - 24

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - علية بنت شعيب افالح بنسبة 1/2.

2 -محمد بن شعيب افالح بنسبة 1/2.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افالح علية".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : واد املالح.

مساحته : 01 آر 55 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 5927 - 24، محمد شيكوس؛

شماال : محمد افالح؛ 

جنوبا : الشارع؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 97 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  ثبوت  رسم 

صحيفة 89 عدد 76 بتاريخ 22 يوليو 2020. 

التزام عرفي ثابت التاريخ في 16 سبتمبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 11 مارس 2020.

 2020 نوفمبر   23 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131245 - 24

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : سليم بوعثمان بن امحمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سليم 1".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة آيت قمرة، احملل املدعو : تفراست.

مساحته : 02 آر 78 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : عصام االسماعيلي، اميان االسماعيلي؛

غربا : امزيان؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 150 صحيفة 161 

عدد 133 بتاريخ 29 يوليو 2020. 

صورة طبق األصل لرسم تسليم بدون مقابل عدلي أصلها مضمن بسجل 

األمالك العقارية رقم 144 صحيفة 412 عدد 314 بتاريخ 14 اكتوبر 2019.

األمالك  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  مقاسمة  لرسم  األصل  طبق  صورة 

العقارية رقم 77 صحيفة 296 عدد 323 بتاريخ 27 سبتمبر 2011.

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 16 سبتمبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 18 اغسطس 2020.

 2020 نوفمبر   23 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131246 - 24

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : شادية املرابط بنت محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نادية 2".
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نوعـه : . أرض فالحية. 

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

مساحته : 73 آر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : سمير اخلطابي؛

شماال : مرمي اخلطابي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 150 صحيفة 245 

عدد 197 بتاريخ 09 سبتمبر 2020.

صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي أصلها مؤرخ في 19 يناير 2019.

صورة طبق األصل لنسخة من رسم شراء عدلي أصلها مؤرخ 

في 05 سبتمبر 2008.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 14 ديسمبر 1994.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 16 مارس 1993.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 15 يناير 2001.

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 15 اكتوبر 1996.

صورة طبق األصل لرسم صلح في إرث أصلها مؤرخ في 19 فبراير 2004.

صورة طبق األصل لرسم شراء في اإلرث عدلي أصلها مؤرخ في 02 

سبتمبر 2011.

صورة طبق األصل لرسم عطية عدلي أصلها مؤرخ في 14 يونيو 2004.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ في 02 يناير 2019. 

صورة طبق األصل لرسم شراء في إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 

03 سبتمبر 2011.

صورة طبق األصل لعقد صدقة عرفي أصلها ثابت التاريخ في 

02 سبتمبر 2002.

موافقة على الشراء عرفية ثابتة التاريخ في 18 سبتمبر 2020.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 16 سبتمبر 2020.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلخها مؤرخ في 09 نوفمبر 2018.

شهادة إدارية مؤرخة في 17 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   23 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 12 زواال

مطلب رقم 131247 - 24

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

1 - محمد بن املصطفى بوعياد.بنسبة 1/2

2 - سعيد بن محمد الوهمي بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "انس".

نوعـه : . أرض عارية. 

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

مساحته : 02 آر 62 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة التهامي واعروص؛

شماال : الشارع؛ 

جنوبا : الشارع؛

غربا : افقير محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 145 صحيفة 36 

عدد 030 بتاريخ 27 سبتمبر 2019.

 89 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  اثبات  رسم 

صحيفة 406 عدد 355 بتاريخ 03 سبتمبر 2019.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 29 يونيو 2020.

موافقة عرفية ثابتة التاريخ في 11 سبتمبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 03 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   23 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131248 - 24

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : حميد بن املصطفى بوعياد..

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وليد".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : بوغرمان

مساحته : 01 آر 19 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة التهامي واعروص؛

شماال : الشارع؛ 

جنوبا : لعجب؛

غربا : ورثة اكروح احمد؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 143 صحيفة 238 

عدد 228 بتريخ 27 سبتمبر 2019.

رسم إثبات امللكية عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2019.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 29 يونيو 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 03 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   23 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا
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مطلب رقم 131249 - 24

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد األمني لعويش بن التجاني بن صالح.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لعويش".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : دهار السلوم.

مساحته : 01 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : خالد افراس؛

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : احمد شدي؛

غربا : احمد شدي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 142 صحيفة 107 

عدد 80 بتاريخ 25 يونيو 2019. 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 21 سبتمبر 2020.

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 18 سبتمبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 09 مارس 2020.

 2020 نوفمبر   23 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131250 - 24

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالبات التحفيظ :

1 - كوثر كنعان بنت خليفة بنسبة 1/3

2 - الهام كنعان بنت خليفة بنسبة 1/3

3 - احالم كنعان بنت خليفة بنسبة 1/3

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كنعان".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي كالبونيطا.

مساحته : 92 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الدرج؛

شماال : الرسم العقاري عدد 17006 - 24، مطلب التحفيظ عدد 23730 - 24؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ممر؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم تسليم بدون مقابل عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 148 

صحيفة 193 عدد 203 بتاريخ 24 يوليو 2020.

صورة طبق االصل لرسم االراثة عدلي اصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 46 صحيفة 95 عدد 61 بتاريخ 19 يوليو 2016.

صورة طبق األصل لنسخة من رسم شراء عدلي أصلها 12 اغسطس 2008.

حكم احملكمة االبتدائية رقم 244 الصادر في امللف رقم 128/15 بتاريخ 

24 مارس 2016.

نسخة طبق األصل من محضر التنفيذ أصلها مؤرخ في 27 يوليو 2016.

اشهاد بعدم التعرض او االستئناف مؤرخ في 14 سبتمبر 2020.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 01 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   24 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131251 - 24

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد اخلياري بن احمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلياري".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة آيت قمرة، احملل املدعو : افراس.

مساحته : 75 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : عبد االله بنلعربي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : رشيد احلامتي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 485 144 صحيفة  رقم  العقارية  األمالك  عدلي مضمن  رسم شراء 

عدد 370 بتاريخ 31 اكتوبر 2019.

نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 22 سبتمبر 2020..

نسخة من عقد ثبوت امللكية عدلي مؤرخة في 15 سبتمبر 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 16 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   24 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131252 - 24

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : جويلية البوزيدي بن احمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البوزيدي".

نوعـه : . أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : البوزيدي.

مساحته : 01 آر 12 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة عالش اليمني؛
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شماال : عبد اللطيف اعالشن؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : البوزختي عبد الرزاق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 94 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  اثباث  رسم 

صحيفة 263 عدد 245 بتاريخ 02 سبتمبر 2020.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 93 صحيفة 429 عدد 429 بتاريخ 24 فبراير 2020.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 10 سبتمبر 2020.

 2020 نوفمبر   24 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 12 زواال

مطلب رقم 131253 - 24

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : ولد شعيب سعيدة بنت محمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ولد شعيب سعيدة".

نوعـه : . أرض بها بناء من سفلي. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : اميورا حي تغامنني.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ولد شعيب محمد؛

شماال : ولد شعيب محمد؛ 

جنوبا : ولد شعيب محمد؛

غربا : ولد شعيب محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

102 صحيفة 97  رقم  العقارية  األمالك  رسم هبة عدلي مضمن بسجل 

عدد 99 بتاريخ 13 ماي 2014.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 24 سبتمبر 2020.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 24 اغسطس 2020.

 2020 نوفمبر   24 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 00 : 13 بعد الزوال

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى" مصطفى 2" 

ذي املطلب رقم 23119 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 746 املؤرخة في 17 ابريل 2013

املتبوعة باعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 962

بتاريخ 07 يونيو 2017.

ايداع مؤرخ في 17 سبتمبر 2020 صادر عن السيد  مبقتضى مطلب 

اكرم العطالتي نيابة عن السيد احمد بنقدور بن عبد العزيز (طالب 

اآلن  من  تتابع  أعاله  املذكور  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن  التحفيظ)، 

اظهرها  التي  باملساحة  و  التحفيظ  نفس طالب  اسم  في  فصاعدا 

التصميم العقاري البالغة 02 آر 96 س و ذلك بناء على نفس الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور باإلضافة إلى صورة شمسية 

طبق األصل لعقد بيع عرفي أصلها ثابت التاريخ في 03 يناير 1996.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "تغلبونت" 

ذي املطلب رقم 26236 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 937 املؤرخة في 14 ديسمبر 2016.

إيداع مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 صادر عن السيد  مبقتضى مطلب 

فإن   ،84- الفصل  وفق  اإليداع  من  –املستفيد  احمد  بن  جناح  صديق 

مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله : 

تتابع من اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية وفي اسم املشتري صديق 

جناح بن احمد مع إلغاء اإليداع املضمن بالكناش 14 عدد 415.

عملية التحديد األولي التي أجريت بتاريخ 02 فبراير 2017 قد ألغيت 

إجراء عملية حتديد  وتقرر  ترتب عنها من معلومات هندسية  ما  مع 

جديدة بتاريخ 20 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41478 - 27

تاريخ االيداع : 18 سبتمبر 2020. 

طالب التحفيظ : السعدي قدور بن اجلياللي . 

االسم الذي يعرف به امللك : احلرش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرش "

نوعه : أرض فالحية بها بئر .

موقعه : إقليم خنيفرة ،جماعة تيغسالني ، احملل املدعو دوار ايت بوبكر. 

مساحته : 01 هكتار 33 ار 61 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اوبراهيم بويج

شرقا : الطريق

جنوبا : ايطو امحايل ؛

غربا : ورثة علي احلسني.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 19 صحيفة 09 مؤرخ في 31 ديسمبر 2018 .

2 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 715 صحيفة 428 مؤرخ 

في 05 نوفمبر 2018 .

3 - نسخة من ثبوت ملكية عدد 132 صحيفة 39 مؤرخ في 08 ابريل 2012 

 2020 نوفمبر   20 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 41479 - 27

تاريخ االيداع : 18 سبتمبر 2020. 

طالب التحفيظ : امحزون قدي بن محمد . 

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

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

موقعه : إقليم و مدينة خنيفرة ، احملل املدعو شارع احلسن الثاني . 

مساحته : 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة بنت احماد

شرقا : الصديق احلاج محمد

جنوبا : الشارع ؛

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 620 صحيفة 171 مؤرخ في 04 يناير 2019 .

2 - تعريف لرسم احصاء متروك عدلي عدد 03 صحيفة 133 مؤرخ 

في 03 يناير 2017 .

3 - نسخة من رسم اراثة عدد 62 صحيفة 171 مؤرخة في 14 مارس 20017

4 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 474 صحيفة 375 مؤرخ 

في 17 سبتمبر 2009 

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 17 سبتمبر 2020

6 - قرار عدد 285 بتاريخ 10 سبتمبر 2020 )رسم الوالدة( .

 2020 نوفمبر   23 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 41480 - 27

تاريخ االيداع : 21 سبتمبر 2020. 

طالب التحفيظ : امحزون عبد العزيز بن اعلي . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تزارت اعراضن "

نوعه : أرض فالحية .

املدعو  احملل   ، الزياني  اوحمو  ،جماعة موحى  إقليم خنيفرة   : موقعه 

تزارت اعراضن . 

مساحته : 66 ار 66 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الشعبة و امحزون اوناصر و الرسم العقاري عدد 19531 - 27

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 12607 - 27 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ثبوت ملكية عدد 641 صحيفة 301 مؤرخ في 22 يونيو 2006 

 2020 نوفمبر   23 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 41481 - 27

تاريخ االيداع : 21 سبتمبر 2020. 

طالبا التحفيظ : 

1 - رشيد رابح بن يكو

2 - زهرة رابح بنت يكو. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رابح "

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، احملل املدعو حي بولشفار . 

مساحته : 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 31196 - 27 ؛ 

شرقا : الزنقة ؛ 

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 20063 - 27 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 279 صحيفة 379 مؤرخ في 06 ماي 2020 .

2 - رسم اشهاد عدلي عدد 134 صحيفة 127 مؤرخ في 05 فبراير 2020 .

3 - رسم شراء عدلي عدد 273 صحيفة 309 مؤرخ في 27 اغسطس 1985 .

4 - شهادة ادارية عدد 40 مؤرخة في 17 اغسطس 2020

 2020 نوفمبر   23 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 41482 - 27

تاريخ االيداع : 22 سبتمبر 2020. 

طالب التحفيظ : احلاج فاريس بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اميان "

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم خنيفرة ، جماعة احلمام ، احملل املدعو بوشبل . 

مساحته : 01 ار و 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة بنت محمد ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : جوهري احلاج ؛

غربا : رجيز موالي بن بوناصر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 280 صحيفة 183 مؤرخ 

في 30 مارس 1993 .

2 - رسم شراء عدلي عدد 39 صحيفة 280 مؤرخ في 19 فبراير 2016 .
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3 - رسم شراء عدلي عدد 711 صحيفة 82 مؤرخ في 11 يونيو 2011 .

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 07 نوفمبر 2019

 2020 نوفمبر   24 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 41483 - 27

تاريخ االيداع : 22 سبتمبر 2020. 

طالب التحفيظ : محمد خبا بن سيدي الشريف. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خبا "

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، احملل املدعو ايت مو . 

مساحته : 01 ار و 64 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ؛ 

شرقا : خبا محمد و املودوجي محمد ؛ 

جنوبا : وزرا ميمونة و الهاشمي ؛

غربا : الطريق الرئيسية و محمد خبا .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 661 صحيفة 06 مؤرخ 

في 25 ماي 2011 .

2 - رسم شراء عدلي عدد 1420 صحيفة 92 مؤرخ في 04 سبتمبر 1992 .

3 - رسم شراء عدلي عدد 440 صحيفة 18 مؤرخ في 14 ماي 2001 .

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 07 سبتمبر 2020

 2020 نوفمبر   24 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا صباحا.

مطلب رقم 41484 - 27

تاريخ االيداع : 22 سبتمبر 2020. 

طالب التحفيظ : مندوب امالك الدولة بخنيفرة عن امللك اخلاص للدولة . 

االسم الذي يعرف به امللك : مجموعة مدارس ادخسال 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مجموعة مدارس ادخسال "

نوعه : أرض و بنايات.

موقعه : إقليم خنيفرة ، جماعة لهري احملل املدعو ادخسال دوار امهروق . 

مساحته : 42 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : غاغا مصطفى ؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 

17 سبتمبر 2020 .

 2020 نوفمبر   24 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .

مطلب رقم 41485 - 27

تاريخ االيداع : 24 سبتمبر 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع : 

مبارك بوشعيب بن ايدير .

لوبنة شفيق االسحاقي بنت باحنيني 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تافروت احبوش "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم خنيفرة جماعة اكلمام ، املكان املدعو : ايت سيد محمد 

مساحته : 40 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : مازال محمد

غربا : ابراهيم السباعي

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 71 مؤرخ في 08 مارس2019 ؛

2 - رسم ثبوت ملكية 369 مؤرخ في 28 مارس2015

3 - عقد وكالة خاصة عدد 3038 مؤرخ في 29 يناير 2019.

 2020 نوفمبر   24 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 14 و30 د .

مطلب رقم 41486 - 27

تاريخ االيداع : 25 سبتمبر 2020. 

طالب التحفيظ : عبد العزيز هاشم بن العربي . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرغايت "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم خنيفرة جماعة اكلمام ازكزا ، املكان املدعو : دوار ايت 

خويا ايت حلسن . 

مساحته : 07 هـ 36 ار 94 س س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة جناعتي ؛

شرقا : شيرب محمد ؛
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جنوبا : شيرب محمد مع الساقية مع املياه والغابات

غربا : شيرب احلسني

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 160مؤرخ في 08 سبتمبر 2020 ؛

2 - رسم ثبوت ملكية 148 مؤرخ في 24 اغسطس 2020

3 - رسم ثبوت ملكية 20 مؤرخ في 24 اغسطس 2020.

4 - رسم شراء عدلي عدد 159مؤرخ في 04 سبتمبر 2020 

5 -عقد وكالة عدد 51 مؤرخ في 04 فبراير 2020

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

الساعة 10 و00د .

مطلب رقم 41487 - 27

تاريخ االيداع : 25 سبتمبر 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع : 

عبد الصمد بنيحي بن محمد .

محمد يحياوي بن عمر 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بن يحي "

نوعه : ارض فالحية بها بناية.

موقعه : اقليم خنيفرة جماعة اكلمام ، املكان املدعو : ايت سيد محمد 

مساحته : 02 هـ 56 ار97 س س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد ؛

شرقا : الساقية ؛

جنوبا : الساقية

غربا : الواد

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 924 مؤرخ في 15 اغسطس 2016 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 107 مؤرخ في 06 يناير 2014 

3 - رسم شراء عدلي عدد 1127 مؤرخ في 27 يونيو 2008 

 2020 نوفمبر   26 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 10 و00د .

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " ملك حليمة " 

مطلب رقم 41455 - 27 الذي أدرجت خالصة حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1128 املؤرخة في 12 اغسطس 2020 . 

مسطرة  فان   2020 اغسطس   27 في  مؤرخ  توثيقي  عقد  مبقتضى 

 27  -  41455 رقم  املطلب  ذي  " ملك حليمة"  املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن اقليم و دائرة خنيفرة ، املكان املدعو حي اساكا ، تتابع من االن 

فصاعدا في اسم السيد : نعيمة بوجالل بنت عزيزي .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 53424 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  17  سبتمبر 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد ايت موسى ملود بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : محمد امير.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : محمد امير. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تاجدة.

مسـاحتـه : 70سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : العشاوي حميد .

شـرقـا : املصالحي محمد .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : اكنني محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : عقد بيع ثابت التاريخ في 30 سبتمبر 2019 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 أبريل 2019 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يناير 2001 

- شهادة إدارية مؤرخة في 16 يناير 2020 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  16  نوفمبر 2020 على الساعة : التاسعة 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 53425 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  22  سبتمبر 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد احمد العمراني بن سعيد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فوق متجكاغت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : فوق متجكاغت. 

نـوع امللك : ارض بها بنايات من طابق ارضي و طابق أول و ثالث محالت جتارية ؛

فوق   : املدعو  احملل  تديلي،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

متجكاغت.

مسـاحتـه : 07 ار 40 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الطريق .

شـرقـا : الطريق .

جـنـوبا : ورثة السايسي محمد بوتولني منهم السايسي ابراهيم - 

الساكن بدوار الصور اغرم نوكدال - .

غـربـا : الطريق .
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احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2020 

- شهادة ادارية مؤرخة في 26 يونيو 2020 

- رسم موقعي ؛

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

و النصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

 

محافظة الرماني

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املدعو" مشمش بوجبوجة " 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 4324 - 29 الكائن بإقليم اخلميسات 

دائرة الرماني قيادة وجماعة الزحيليكة احملل املدعو قبيلة النغامشة 

دوار آيت العروصي، الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 402 املؤرخة في 13 سبتمبر 2006

املتبوعة بخالصة إصالحية منشورة باجلريدة الرسمية عدد 579 

املؤرخة في 03 فبراير 2010 وإعالن عن انتهاء التحديد

منشور باجلريدة الرسمية عدد 579 املؤرخة في 03 فبراير 2010.

فان مسطرة   ،  2020 يوليو   29 في  مؤرخ  إصالحي  مبقتضـى مطلب 

حتفيظ امللك املسمى " مشمش بوجبوجة " موضوع مطلب التحفيظ 

رقم 4324 - 29 الكائن بإقليم اخلميسات دائرة الرماني قيادة وجماعة 

الزحيليكة احملل املدعو قبيلة النغامشة دوار آيت العروصي، قد جزئت 

وأصبحت تتابع من اآلن فصاعدا على الشكل التالي : 

أوال : القطعة األولى حتت تسمية " ضيعة الصالح " ملساحة قدرها 

02 هـ في اسم السيد صالح حتتو بن محمد؛

طالب  اسم  في  امللك  من  تبقى  ملا  األصلية  التسمية  حتت   : ثانيا 

التحفيظ األصلي، وذلك بناء على الرسوم املودعة سابقا تأييدا ملطلب 

التحفيظ وكذا بناء على : 

1/ رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 مارس 1983؛

2/ نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ أصلها في 24 سبتمبر 1993؛

3/ رسم إصالح شراء عدلي مؤرخ في 25 ماي 2008؛

4/ رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ماي 2008؛

5/ حكم ابتدائي عن ابتدائية الرماني صادر بتاريخ 27 مارس 1989 في 

امللف العقاري عدد 93/87؛

6/ قرار استئنافية الرباط الصادر بتاريخ 16 يوليو 1991؛

7/ تقرير خبرة للسيد الوردميشي بتاريخ 17 نوفمبر 1988؛

امللف  بتاريخ 12 ديسمبر 2013 في  ابتدائي رقم 129 صادر  8/ حكم 

رقم 7/2011/16 ؛

9/ قرار استئنافي رقم 102 صادر بتاريخ 24 مارس 2016 في امللف رقم 

81/1403/2014؛

 2018 سبتمبر   25 في  املؤرخ   515/1 عدد  النقض  محكمة  قرار   /10

ملف مدني عدد 6230/1/1/2016؛

11/ شهادة ضبطية مؤرخ في 13 فبراير 2019؛

12/ شهادة ضبطية مؤرخة في 10 فبراير 2020؛

13/ حكم اصالحي عدد 29 بتاريخ 16 يوليو 2020. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املدعو" بوسالم "

موضوع مطلب التحفيظ رقم 5220 - 29 الكائن بإقليم اخلميسات 

دائرة الرماني قيادة وجماعة حد الغوالم، احملل املدعو دوار آيت علي، 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 991 

املؤرخة في 27 ديسمبر 2017 .

مبقتضـى مطلب إصالحي مؤرخ في 13 اغسطس 2020 ، فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " بوسالم " موضوع مطلب التحفيظ رقم 5220 - 29 الكائن 

بإلقليم اخلميسات دائرة الرماني قيادة وجماعة حد الغوالم ، احملل املدعو دوار 

آيت علي، أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم 

العقاري وهي 07 هـ 22 آرا و 95 س عوضا عن املساحة املصرح بها أثناء 

إيداع مطلب التحفيظ، في اسم طالب التحفيظ األصليني، وذلك بناء 

على الرسوم املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بالرماني

التهامي النوري     

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 45934 - 30 

تاريخ اإليـداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوسلهام لشهب بن عسو بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "فدان الريبة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الريبة".

نوعـه : أرض فالحية.

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

دوار ازهير العنانزة.

مساحته : 2 هـ 30 آر 00 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 15745ر ؛

جنوبا : ورثة كدار احنيشات، ورثة اخلطاب و رسم عقاري رقم 33801 - 30 ؛

شرقا : ورثة الشيخ عالل الكداري، ورثة كدار احنيشات و ورثة اخلطاب ؛ 

غربا : ورثة الشيخ عالل الكداري.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ أصلها في 29 من ذي 

القعدة 1441 21 يوليو 2020 مضمن بعدد 236 صحيفة 328 كناش 

االمالك رقم 26 بقسم التوثيق بسيدي قاسم.

: 23 نوفمبر 2020 على  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 45935 - 30 

تاريخ اإليـداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوسلهام لشهب بن عسو بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "فدان الكرميات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الكرميات".

نوعـه : أرض فالحية.

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

دوار ازهير العنانزة.

مساحته : 84 آر 06 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : محمد احلنشي ؛

جنوبا : ورثة بنعاشور و عبد القادر الصاحلي ؛

شرقا : رسم عقاري رقم 15745ر ؛ 

غربا : واد ارضات.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ أصلها في 29 من ذي 

القعدة 1441 21 يوليو 2020 مضمن بعدد 236 صحيفة 328 كناش 

االمالك رقم 26 بقسم التوثيق بسيدي قاسم.

: 23 نوفمبر 2020 على  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.)13h( الساعة الواحدة بعد الزوال

مطلب رقم 45936 - 30 

تاريخ اإليـداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوسلهام لشهب بن عسو بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "فدان البرغوت".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان البرغوت".

نوعـه : أرض فالحية.

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

دوار ازهير العنانزة.

مساحته : 2 هـ 02 آر 81 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : محمد الصريدي، ورثة الصريدي محمد املدني، محمد البليدي 

و ورثة بنعاشور ؛

جنوبا : قاسم الصريدي، ورثة الصريدي محمد الاله، ورثة بنعاشور و 

ورثة الصريدي محمد املدني؛

شرقا : بوسلهام لشهب ؛ 

غربا : قاسم الصريدي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ أصلها في 29 من ذي 

القعدة 1441 21 يوليو 2020 مضمن بعدد 236 صحيفة 328 كناش 

االمالك رقم 26 بقسم التوثيق بسيدي قاسم.

: 24 نوفمبر 2020 على  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 45937 - 30 

تاريخ اإليـداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوسلهام لشهب بن عسو بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "فدان الرميل".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الرميل".

نوعـه : أرض فالحية.

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

دوار ازهير العنانزة.

مساحته : 65 آر 15 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : ورثة بن عبو اخلليفي ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 15745ر؛

شرقا : عبد السالم الصريدي ؛ 

غربا : ورثة الصريدي محمد الاله.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ أصلها في 29 من ذي 

القعدة 1441 21 يوليو 2020 مضمن بعدد 236 صحيفة 328 كناش 

االمالك رقم 26 بقسم التوثيق بسيدي قاسم.

: 24 نوفمبر 2020 على  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.)13h( الساعة الواحدة بعد الزوال

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146160

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة مينة الوزاني بنت أحمد

االسم الذي يعرف به امللك : " مركز ميراللفت "

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

املدعو  احملل  ايفني  سيدي  إقليم  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"مركز ميراللفت" ،

مساحته : 01 آر 09 سنتيار تقريبا،

حدوده : 

شماال : الوزاني رقية، 

شرقا : طريق ،

جنوبا : اليوسفي ابراهيم،

غربا : اد بربو،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.

على   2020 نوفمبر   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146161

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني كفاس بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك : " كفاس 01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كفاس 01"،

نوعه : أرض محاطة بسور بها مستودع،

اكي  "مزارع  املدعو  احملل  تيزنيت  إقليم  بونعمان  وقيادة  جماعة   : موقعه 

نتفضنا" ،

مساحته : 07 آر 64 سنتيار تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة علي الشحوري، 

شرقا : أخراز حفيظ ،

جنوبا : زنقة،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 سبتمبر 2020.

على   2020 نوفمبر   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146162

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني كفاس بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك : " كفاس 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كفاس 02"،

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بها بناية قدمية من سفلي وطابق أول 

ومطفية وأشجار،

موقعه : جماعة وقيادة بونعمان إقليم تيزنيت احملل املدعو "دوار اكي اخلميس"،

مساحته : 61 آر 37 سنتيار تقريبا،

حدوده : 

شماال : طريق، 

شرقا : محمد أمعروق وورثة اد بلحاج،

جنوبا : الشحوري بعضا وإبالغ إبراهيم بعضا آخر،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2020.

صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 04 مارس 2020.

على   2020 نوفمبر   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 31-146163

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة رقية الوزاني بنت احمد

االسم الذي يعرف به امللك : " مركز ميراللفت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الوزاني"،

نوعه : أرض عارية،

املدعو  احملل  ايفني  سيدي  إقليم  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"مركز ميراللفت" ،

مساحته : 01 آر 09 سنتيار تقريبا،

حدوده : 

شماال : الوزاني محمد، 

شرقا : طريق ،

جنوبا : الوزاني أمينة،

غربا : اد بربو،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.

على   2020 نوفمبر   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146164

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان بلكناو ابن العربي. 

االسم الذي يعرف به امللك : " حقلة علي "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "منزل بلكناو"،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية من سفلي وطابق أول،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو إقليم تيزنيت احملل املدعو "تدوارت" ،

مساحته : 02 آر 03 سنتيار تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة اد مريكيك، 

شرقا : طريق ،

جنوبا : مبارك بلكناو،

غربا : احمد بن عمو،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 11 مارس 2008.

- نسخة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 07 أكتوبر 2003.

- نسخة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 02 نوفمبر 2001.

- شهادة إدارية مؤرخة في 19 نوفمبر 2019 حتت عدد 203.

على   2020 نوفمبر   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146165

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ السيدين : 

- علي ايت خالض بن صالح.

- إبراهيم أيت خالد بن صالح. 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك ايت خالض "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك ايت خالض"،

نوعه : أرض عارية محاطة بسور،

املدعو  احملل  تيزنيت  إقليم  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

"مزارع دوار الكصيب" ،

مساحته : 02 آر 99 سنتيار تقريبا،

حدوده : 

شماال : الطريق، 

شرقا : طريق ،

جنوبا : الناجم حسني،

غربا : الناجم حسني،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 2015.

- رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2019.

نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2013.

على   2020 نوفمبر   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 31-146166

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد دباغ محمد بن إبراهيم . 

االسم الذي يعرف به امللك : " اخلير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير"،

نوعه : أرض بها مستودع من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو "احلي الصناعي" ،

مساحته : 01 آر 44 سنتيار تقريبا،

حدوده : 

شماال : اجدور عبد اهلل، 

شرقا : فنكاش بوجمعة ،

جنوبا : ورثة احمد الدباغ،

غربا : الطريق،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 28 يوليو 2020.

- رسم نسخة بيع عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 1968.

- نسخة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 04 فبراير 1975.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 05 مارس 2018.

على   2020 نوفمبر   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146167

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

السيد دباغ محمد بن إبراهيم .

السيد اخلديري ابراهيم بن حماد ،

مناصفة بينهما على الشياع ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " االصدقاء "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االصدقاء"،

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " اغير اوسالم " ،

مساحته : 19 آر تقريبا،

حدوده : 

شماال : طريق الفالحة ، 

شرقا : ادالفقير ،

جنوبا : املرابطون وورثة مبارك بن علي ،

غربا : الطريق املشتركة ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 مارس 1982 
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- رسم نسخة شراء عدلي مؤرخ في 20 ماي 1981.

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 أغسطس 2020 حتت عدد 147/65/2020.

1995 ملف  يناير   04 بتاريخ   9 رقم  تيزنيت  ابتدائية  احلكم  - نسخة 

رقم 10-91 ،

 505 رقم  قرار  بأكادير  استئنافي  حلكم  االصل  طبق  عادية  نسخة   -

بتاريخ 18 فبراير 2008 ملف رقم 01-60 ضم اليه 114-06 ،

- صورة حلكم اجمللس االعلى القرار رقم 5362 بتاريخ 06 ديسمبر 2011 

ملف مدني رقم 2757-1-1-2009 .

على   2020 نوفمبر   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 30 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146168

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حماد الباز بن العربي ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " الباز 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الباز 1"،

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " متدغوست " ،

مساحته : 02 آ 08 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : محمد اسليمان ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الوردي احلسن ،

غربا : عبد اهلل اومبارك ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 28 ماي 1997 ،

صورة لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 06 يناير 1989.

على   2020 نوفمبر   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 15 زواال .

مطلب رقم 31-146169

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حماد الباز بن العربي ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " الباز 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الباز 2"،

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " مزارع تيزنيت" ،

مساحته : 01 آ 08 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : املعلم محمد ارسموك ، 

شرقا : بناني احلسني ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ابدرار احلسني ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 05 فبراير 2008 ،

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 أبريل 1997 .

على   2020 نوفمبر   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146170

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد اشحال بلعيد بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك اشحال بلعيد "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اشحال بلعيد "،

وطابق  من سفلي  بناية  بها  منها  بجزء  بسور  أرض محاطة   : نوعه 

علوي واحد والباقي عارية بها أشجار الزيتون واللوز،

موقعه : جماعة تيزغران قيادة اداكوكمار اقليم تيزنيت احملل املدعو " 

دوار تدلي نايت عباس " ،

مساحته : 19 آ 91 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : رقية بنت احلسن احلضري ، 

شرقا : عريف ابراهيم واشحال وبرميي هاشمي وبرميي احلسن وبن ادر ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : بازكة محمد وفاكوم اخلظير ولشكر أحمد وجمعية تدلي نايت عباس ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 مارس 2020 

- وكالة عرفية مصححة االمضاء في 22 يونيو 2020 ،

على   2020 نوفمبر   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146171

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد موصليح العربي بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " قراوي 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"موصليح 4"

نوعه : أرض محاطة بسور ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" حي اضاض "،

مساحته : 03 آ 77 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج عثمان قاسم عنهم عبداهلل عثمان ، 
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شرقا : الطريق ،

جنوبا : باحو جامع ،

غربا : توا أحمد ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 فبراير 2020 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 20 فبراير 2020 ،

- ملحق اصالحي لعقد بيع عرفي مؤرخ في 10 يوليو 2020 ،

- صورة لوكالة عرفية مصححة االمضاء في 20 فبراير 2020 ،

على   2020 نوفمبر   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146172

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بيالل بن تاعربي ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " جنان اكنري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدار"،

اول  بناية سفلية وطابق  بها  أرض محاطة بسور بجزء منها   : نوعه 

ومرآب والباقي حديقة ،

واقليم  دائرة  رسموكة  أربعاء  قيادة  الكبير  املعدر  جماعة   : موقعه 

تيزنيت احملل املدعو"دوار الكرارة " 

مساحته : 20 آ 25 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة محمد افارس ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الطريق بعضا وبيالل عبد احلميد بن العربي ،

غربا : بيالل عبد احلميد ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2020 

- وكالة عرفية مصححة االمضاء في 04 مارس 2020 ،

على   2020 نوفمبر   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146173

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسن راهير بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك راهير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك راهير"،

نوعه : أرض بها بناية من طابق ارضي وطابق أول ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " زنقة ارازان حي ادضلحة"،

مساحته : 79 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الزنقة ) أحمد بن ابراهيم البعمراني سابقا ( 

شرقا : ورثة أحمد بن ابراهيم ) الزنقة سابقا ( ، 

جنوبا : ورثة أحمد حموش ،

غربا : ورثة مبروكي حسن ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : عقد شراء عرفي مؤرخ في 03 أكتوبر 1996 

على   2020 نوفمبر   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146174

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلضيكي علي بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " مهزوز 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مهزوز 02 "،

نوعه : أرض محاطة بسور وبها بئرين ،

موقعه : جماعة تارسواط قيادة املن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 

املدعو " دوار تارسواط " ،

مساحته : 20 آ 81 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-35577 ، 

شرقا : ايت بلخير ، 

جنوبا : ايت بلخير وايت سيدي احلسن ،

غربا : ممر عمومي ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 أغسطس 2020 ،

- صورة لوكالة عرفية مصححة االمضاء في 05 نوفمبر 2019 .

على   2020 نوفمبر   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146175

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد محند جهادي بن ابريك ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك جهادي محند "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" جهادي "،

نوعه : أرض عارية فالحية تتكون من قطعتني ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع دوار تبلكوكت " ،

مساحته : 02 هـ 14 آ 96 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : ورثة احلارتي موالي علي ، 
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شرقا : ادعلي ، 

جنوبا : كلثومة بلقاسم ،

غربا : طريق ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2020 ،

- اشهاد عرفي مصحح االمضاء في 21 سبتمبر 2020 .

على   2020 نوفمبر   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146176

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد رشيد بومزكو بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ام اكركور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" بومزكو "،

نوعه : أرض بها بناية من سفلي فقط ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " ام اكركور" ،

مساحته : 01 آ 14 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : الزنقة ، 

شرقا : الزنقة ، 

جنوبا : محمد بوميا ،

غربا : احلسني بوميا ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 20 يناير 2012 ،

- نسخة طبق االصل لعقد هبة عرفي مؤرخ في 11 مارس 2008 ،

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية عن اجمللس القروي مليراللفت عدد 

43/2012 بتاريخ 30 يناير 2012 .

اشهاد باملوافقة على البيع عرفي مصحح االمضاء في 12 مارس 2020 .

على   2020 نوفمبر   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 30 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146177

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالبي التحفيظ :

السيد احمد اكرام بن مبارك بنسبة 14/48 ،

السيد محمد اكرام بن مبارك بنسبة 14/48 ، 

السيدة صفية اكرام بنت مبارك بنسبة 07/48 ،

السيدة نزهة اكرام بنت مبارك بنسبة 07/48 ،

السيدة جمعة مصدق بنت أحمد بنسبة 06/48 ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " منزل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكرام 1"،

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " زنقة احلدادة " ،

مساحته : 50 س تقريبا،

حدوده : 

شماال : بوبكر ندوعزيز ، 

شرقا : محمد بن سعيد اقشوش ، 

جنوبا : كلثومة بنت سيدي محمد ،

غربا : ممر) اغكمي املشترك( ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2020 ،

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 23 أبريل 2019 ،

- نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 23 يوليو 2019 ،

- نسخة طبق االصل لوكالة مؤثقة مؤرخة في 22 فبراير 2019 ،

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 8 ابريل 1988 ،

- شهادة ادارية عن اجمللس احلضري لتيزنيت عدد 147/70/2019 بتاريخ 

10 ماي 2019 .

على   2020 نوفمبر   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30 بعد الزوال .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى"دار محمد ايوب"

موضوع مطلب رقم 20735-31 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 605 بتاريخ 04 اغسطس 2010 .

التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  حتفيظه  مسطرة  تتابع  والذي 

االصليني بحيث ان العقار موضوع مطلب التحفيظ رقم 20735 - 31 

يقع باحملل املدعو" دوار اكرض اضاض " بلدية وباشوية تافراوت اقليم 

تيزنيت عوضا عن احملل املدعو " دار محمد ايوب" جماعة تيزغران قيادة 

اداوكوكمار دائرة انزي اقليم تيزنيت 

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت 

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62298 - 35

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : أحمد هداجي بن قدور.

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

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أقرمود، دوار السعادات.

مساحته : 79 آ ر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الطاهر الدبالي. 

عدد  التحفيظ  مطلب   –  35  -  24502 عدد  العقاري  الرسم   : شرقا 

.35 - 4354

عدد  العقاري  الرسم   –  35  -  4861 عدد  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

20434 - 35 والرسم العقاري عدد 18399 - 35 – محجوبة داودي بنت 

الطاهر – الرسم العقاري عدد 18398 - 35 .

غربا : الرسم العقاري عدد 18916 - 35.

احلقوق العينية : عمود كهربائي.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 يونيو 2020.

- شهادة إدارية عدد 17/2020 مؤرخة في 15 يونيو 2020.

-نسخة طبق األصل لوكالة عرفية محررة في 2018-11-13 ومصححة 

اإلمضاء بتاريخ 25 يونيو 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 16 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62299 - 35

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : حميد عزي بن احملجوب.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : غابة بوكراع 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : غابة بوكراع 1.

نوعه : أرض فالحية.

: إقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة لكدادرة، دوار  موقعه 

آيت بارة.

مساحته : 01 هـ 45 آر 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية بعرض 04 أمتار. 

شرقا : طريق عمومي بعرض 4 أمتار.

جنوبا : ورثة اصويفة.

غربا : اليزيد الشارف.

احلقوق العينية : تخترقه شعبة.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 2020.

- شهادة إدارية عدد 21/2020 مؤرخة في 18 اغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 16 نوفمبر 2020 مع 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 62300 - 35

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : نزيهة بوفتيح بنت العربي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك سي امبارك او موسى.

او  امبارك  سي  ملك   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

موسى.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، 

دوار احلدادة.

مساحته : 01 هـ 31 آ ر 79 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حجوبة بوفتيح. 

شرقا : ورثة الركراكي ابن احلشويش.

جنوبا : مسلك عمومي 04 أمتار.

غربا : ورثة الركراكي ولد املعلم بوجمعة.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 2019.

-وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 13 ماي 2016.

بتاريخ  إدارية عدد 72/2019 مؤرخة  - صورة شمسية لشهادة 

21 نوفمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 16 نوفمبر 2020 مع 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62301 - 35

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : نزيهة بوفتيح بنت العربي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الشعيبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الشعيبة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، 

دوار احلدادة.

مساحته : 40 آر 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي. 

شرقا : فاطنة بنت سعيد الشلح.

جنوبا : ورثة الركراكي ولد سعود – ورثة الزروال.

غربا : حجوبة بوفتيح.

احلقوق العينية : الشيء
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أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 01 ديسمبر 2019.

- صورة شمسية لوكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ في 

27 يوليو 2020.

بتاريخ  إدارية عدد 73/2019 مؤرخة  - صورة شمسية لشهادة 

21 نوفمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 16 نوفمبر 2020 مع 13 : 00.

مطلب رقم 62302 - 35

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد اوحمو ابن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تغزوت أعوشار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغزوت أعوشار.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار ، قيادة إداوتغوما، جماعة متزكيدة 

أوفتاس ، دوار زاوية لوضا .

مساحته : 27 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد اومحند اد سعيد. 

شرقا : ورثة احماد احمو.

جنوبا : احشوش محمد احماد.

غربا : شعبة اعوشار.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2011.

مؤرخة  ق.ش.ق  نوفمبر   396 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -

بتاريخ 14 اكتوبر 2011.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 16 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62303 - 35

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : حجوبة العطاب بنت مبارك.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اكدال نهدار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكدال نهدار .

نوعه : أرض عارية بها شجرة األركان.

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

دوار اكدال نهدار .

مساحته : 15 آ ر 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احمد بن سعيد. 

شرقا : ورثة لوطة احلسني بن بيهي.

جنوبا : فاظمة العطاب.

غربا : ممر بعرض 06 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2020.

- شهادة إدارية عدد 70/2020/ ق ق ج مؤرخة في 04 اغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 17 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62304 - 35

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : حلسن بيدير ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : سهب ازوران.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سهب ازوران.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان والزيتون.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار سهب ازوران.

مساحته : 34 آر 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27530 - 35. 

شرقا : احلسني بيدير.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28901 - 35 .

غربا : طريق عمومي عرضه 04 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 2018.

- ملحق رسم عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2018.

- شهادة إدارية عدد 29/2018 مؤرخة بتاريخ 11 يوليو 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 17 نوفمبر 2020 مع 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 62305 - 35

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ : 

- هشام بيدير بن محمد

- إبتسام حرار بنت عبد احلق

بصفتهما طالبا للتحفيظ على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تاغولت تزرين.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك بسمة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وشجرة تني.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة اداوكرض ، دوار 

آيت علي.

مساحته : 22 آر 50 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : ورثة محمد بوعلي – أمكاز. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 04 أمتار.

جنوبا : محمد بن الفقيه.

غربا : حسن بن محمد بوعلي.

احلقوق العينية : 

بن  محمد  السيد  لفائدة  أركان  شجرة  عن  عبارة  السطحية  -حق 

الفقيه.

-خط كهربائي.

-عمود كهربائي.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 فبراير 1987.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 مارس 1987.

- محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 21 يناير 2019 ومصحح اإلمضاء بتاريخ 

اإلبتدائية  احملكمة  رئيس  قبل  من  بإمضائه  ومعرف   ،2019 يناير   21

بالصويرة في نفس التاريخ، ومسجل بتاريخ 13 اغسطس 2020.

- محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 13 اغسطس 2020 ومصحح اإلمضاء بتاريخ 

االبتدائية  احملكمة  رئيس  قبل  من  بإمضائه  ومعرف   ،2020 اغسطس   13

بالصويرة في نفس التاريخ، ومسجل بتاريخ 17 اغسطس 2020. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 19 نوفمبر 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62306 - 35

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد الكبير الكويط.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بالد دراع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد دراع.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون ومقر تقني وبئر وحوض.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة أمرامر، جماعة املزيالت، 

دوار املزيالت.

مساحته : 09 هـ 12 آ ر 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الكويط محمد الكبير – طريق ذو عرض متغير. 

شرقا : الكويط محمد الكبير – ورثة أوالد لكراب. 

جنوبا : صالح الكويط - طالب التحفيظ – طريق ذو عرض متغير.

غربا : محجوب الكويط – مصطفى الكويط – طريق ذو عرض متغير.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2020.

يناير 2020   27 بتاريخ  م ت مؤرخة   /2 إدارية عدد  - صورة شمسية لشهادة 

مصححة اإلمضاء بتاريخ 18 يونيو 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 19 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62307 - 35

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالبتا التحفيظ : 

- لطيفة اولكبير بنت أحمد 

- عائشة اولكبير بنت أحمد

بصفتهما طالب التحفيظ على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أورتي معو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أورتي معو.

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار آيت ياسني.

مساحته : 07 آ ر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق. 

شرقا : الطريق عمومية. 

جنوبا : عبد العالي أولكبير.

غربا : املصطفى اولكبير – فاطمة امجاهدي.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 22 يونيو 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يناير 2019.

- نسخة لشهادة إدارية عدد 137/ ق ق ج مؤرخة في 17 يونيو 2017 .

- نسخة لشهادة إدارية رقم 01/2019 مؤرخة في 09 يناير 2019.

- شهادة إدارية رقم 32/2020 مؤرخة في 18 اغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 19 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62308 - 35

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : الصخي سمية بنت سالم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك أكدال 3.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك أكدال 3.

نوعه : أرض عارية.

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

دوار أيت ياسني.

مساحته : 10 آ ر تقريبا.

حدوده

شماال : موسى ككوسى. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 35033 - 35. 

جنوبا : املياه والغابات.

غربا : يوسف الصخي.
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احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 مارس 2017.

- شهادة إدارية رقم 64/2019 مؤرخة في 27 ديسمبر 2019.

- وكالة عدلية محررة بتاريخ 29 نوفمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2020.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 16 يونيو 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 نوفمبر 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62309 - 35

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : الركراكي جديع ابن عبد املولى.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك سهب ملرك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك سهب ملرك.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة كشولة، دوار العليوات.

مساحته : 01 ه تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة زويخة. 

شرقا : طريق عمومية. 

جنوبا : ممر عرضه متغير.

غربا : ورثة أوالد بوعزة.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- صورة شمسية رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 مارس 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 6/م ت مؤرخة في 19 مارس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 نوفمبر 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62310 - 35

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : الركراكي جديع ابن عبد املولى.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك سيدي الوالي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك سيدي الوالي.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة كشولة، دوار العليوات.

مساحته : 20 آر 91 س تقريبا.

حدوده

شماال : ممرؤ عمومي عرضه متغير. 

شرقا : طريق عمومية. 

جنوبا : ممر عرضه متغير.

غربا : ممر عرضه متغير.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 مارس 2020.

- شهادة إدارية عدد 6/م ت مؤرخة في 19 مارس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 نوفمبر 2020 مع 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 62311 - 35

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : عائشة نافسي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بوتخريفت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوتخريفت.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة آيت داوود، قيادة وجماعة بيزضاض، دوار تكديرت.

مساحته : 32 آر 60 س تقريبا.

حدوده

شماال : أمكاز. 

شرقا : ورثة الشويح واكرمي – إبراهيم أسالي. 

جنوبا : مسلك عمومي.

غربا : بوجمعة املتوكل.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 مارس 2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 02/2020 مصححة اإلمضاء 

بتاريخ في 14 يونيو 2020.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 02 يوليو 2020

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 زواال.

مطلب رقم 62312 - 35

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عمر العمري ابن سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تسمامات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تسمامات.

نوعه : أرض عارية بها بناية لسكن.

اداوعزا،  جماعة  سميمو،  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

دوار كرونا.

مساحته : 01 آر 46 س تقريبا.
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حدوده

شماال : طريق عمومية. 

شرقا : طريق عمومية. 

جنوبا : ورثة احلاج حسن امز.

غربا : ابراهيم العمري.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2016.

- شهادة إدارية عدد 202/ق ق ج مؤرخة في 04 اكتوبر 2016.

- تصريح بشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 14 سبتمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62313 - 35

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد الواحد معشاوي بنت عبد العاطي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أورتي معو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أورتي معو.

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار أيت ياسني.

مساحته : 10 آر تقريبا.

حدوده

شماال : محمد الكورة. 

شرقا : طريق عمومية. 

جنوبا : احلاج ابراهيم الكورة.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 يونيو 2016.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 137/ق ق ج مؤرخة في 17 يونيو 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 مارس 2019.

- شهادة إدارية رقم 31/2020 مؤرخة في 18 اغسطس 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 01/2019 مؤرخة في 09 يناير 2019

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62314 - 35

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف املهور بن عالل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تفرط اوفزضاض.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تفرط اوفزضاض.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اخلروب.

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

دوار بوتزارت.

مساحته : 42 آر 94 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة مبارك اجكاكل. 

شرقا : ورثة امبارك احلوص. 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17525/ م.

غربا : طريق عمومي بعرض 10أمتار.

احلقوق العينية : 

خط كهربائي دو ضغط منخفض. 

عمودين كهربائيني.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 ماي 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يوليو 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 62/ ق ق ج مؤرخة في 14 ماي 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 نوفمبر 2020 مع 13 : 30 زواال.

مطلب رقم 62315 - 35

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : عزالدين امجوض ابن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : البرنيش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امجوض.

نوعه : أرض عارية.

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

دوار بوتزارت.

مساحته : 19 آر 62 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة امحند اسوار. 

شرقا : العربي تبوزيات. 

جنوبا : بوجمعة السايح.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ابريل 2019.

- شهادة إدارية رقم 11/ 2019 / ق ق ج مؤرخة في 05 فبراير 2019.

- وكالة خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ 11 سبتمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 نوفمبر 2020 مع 12 : 00 زواال.
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مطلب رقم 62316 - 35

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : احلسني الصديق ابن مبارك.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك افرض ومان 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك تسنيم.

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار آيت ياسني.

مساحته : 10 آر 78 س تقريبا.

حدوده

شماال : احلاج أحمد الكور. 

شرقا : محمد الكورة. 

جنوبا : محمد الكورة.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

- نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 مارس 2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2020.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية رقم 94/ 2012 مؤرخة في 

29 فبراير 2012.

- شهادة إدارية رقم 08/2020 مؤرخة في 26 فبراير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 نوفمبر 2020 مع 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62317 - 35

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : احمد الهواوي ابن عبد العزيز.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اخلروبات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اخلروبات.

وحديقة  ومسبح  أول  وطابق  أرضي  بناية من طابق  بها  أرض   : نوعه 

وبئر ونخلة.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار آيت الصردي.

مساحته : 21 آر تقريبا.

حدوده

شماال : الطريق العمومية رقم 01. 

شرقا : رقية اكياو. 

جنوبا : ايجة اكياو.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 01 يونيو 2016.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2019.

- شهادة إدارية رقم 03/ 2020 مؤرخة في 27 يناير 2020.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 79/2016 مؤرخة في 30 ماي 2016.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 نوفمبر 2020 مع 09 : 30 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي     

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32850  - 36

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : محسن رضوان بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "يوجلة الهراج "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العروسي" 

مزارع   " املدعو  ،احملل  جرفط  بني  ،جماعة  العرائش  إقليم   : موقعه 

مدشر لهرة " 

مساحته : 05 هكتار تقريبا

حدوده : 

شماال : إبراهيم غيالن ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 1122 - 36 و طريق ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 20592 - 36 و 20593 - 36 و 44366 - 36

مطلب التحفيظ عدد : 1122 - 36 ؛

غربا : ملك الغير ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- عقد بيع عقار عرفي مؤرخ في 30 ماي 1985 تابت التاريخ في 

07 يونيو 1985.

 655 رقم  األمالك  بكناش  مضمن  عوض  بدون  تنازل  عدلي  رسم   -

صحيفة 84 عدد 91 بتاريخ 09 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 19 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى”الغزواني “ 

ذي املطلب رقم 32767 - 36 الذي أدرجت خالصة إصالحية بشأنه 

بتاريخ 1098 عدد 15 يناير 2020

مسطرة  ،فإن   2020 شتنبر   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،  36  -  32767 رقم  املطلب  ذي   “ الغزواني   “ املسمى  امللك  حتفيظ 

،دائرة موالي عبد السالم بن مشيش،جماعة  العرائش  بإقليم  الواقع 

عياشة،مدشر ظهر سوان .

أصبحت تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد : 

يونس بن اخملتار الصرصري
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وذلك بناءا على نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور و كذا : 
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يوليو /2020 ضمن بكناش األمالك 

رقم 652 صحيفة 422عدد 503 بتاريخ 18 اغسطس 2020 .

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى”يرمق “

ذي املطلب رقم 32600 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1074 املؤرخة في 31 يوليو 2019

مسطرة  ،فإن   2020 يونيو   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
الواقع   ،  36  -  32600 رقم  املطلب  ذي  يرمق”  املسمى”  امللك  حتفيظ 
اقليم العرائش، دائرة وادي اخملازن ، جماعة الساحل،دوار الريحيني،املودع 

في اسم السيدة و السيد : 
- محمد يرمق بن احمد 
- فدوة يرمق بنت احمد

مناصفة بينهما 
أصبحت تتابع في اسم طالبي التحفيظ املذكورين من األن فصاعدا 

مجزأة على الشكل التالي : 
- بالنسبة للتسمية اجلديدة “ يرمق 1 “ في حدود مساحة قدرها 08 آر 90 س 
- بالنسبة للتسمية األصلية “ يرمق “ في حدود مساحة قدرها 04 آر 36 س 

مع إصالح اسم اجملاورين املصرح بهم و ذلك على الشكل التالي : 
- اجملاور بني العالمتني ع 4 و ع 5 و هو محمد الرفاس بدال من محمد فراس.

- اجملاور بني العالمتني ع1 و ع2 و العالمتني ع3 و ع4 هو أحمد يرمق و من 
معه بدال من العلمي يرمق .

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش
الظريف العربي    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77653 - 37 
تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 
اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " هوتة أوالد احمد " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هوتة أوالد احمد ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛
موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وجنل تافراوت احملل املدعو ايلة ؛ 

مساحته : 40 ار 00 س تقريبا. 
حدوده  : 

شماال : العيادي عبد السالم ؛ 
شرقا : عبو عبد القادر ؛ 
جنوبا : الدكوج محمد ، 

غربا : الطريق ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 
 .h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16 نوفمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77654 - 37 

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " هوتة أوالد احمد 2 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هوتة أوالد احمد 2 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

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

مساحته : 23 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : اكدم ؛ 

شرقا : اكدم ؛ 

جنوبا : اجلوزي عبد القادر ، 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16 نوفمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77655 - 37 

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " وراء العني " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : وراء العني ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون ؛

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

مساحته : 10 ار 90 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة الشايبي عالل ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : ااجملاهد احمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 13 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16 نوفمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77656 - 37 

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة البور " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة البور ؛

مشتمالته : أرض بها مقابر إسالمية ؛

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

مساحته : 5 ار 50 س تقريبا. 
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حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : عبدالسالم شرودة ؛ 

جنوبا : الساقية ، 

غربا : عبدالسالم البكار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16 نوفمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77657 - 37 

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020 .

طالب التحفيظ : عبدالقادر الكرمون .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلواض " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلواض ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وليد ؛ 

مساحته : 1 هـ 24 ار 80 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة احلاج محمد بن احلاج اليزيد ؛ 

شرقا : الغنيوي الصغير بن علي و الكرمون عبد القادر ؛ 

جنوبا : االطريق ، 

احمد  سي  ورثة  و  الغولة  ورثة  و  عبدالرحمان  الدحيمن  ورثة   : غربا 

الوزاني الراشدي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 12 يونيو 2018 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 7 سبتمبر 2020

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

مطلب رقم 77658 - 37 

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خندق بطمة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خندق بطمة ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون ؛

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

أوالد مدان ؛ 

مساحته : 90 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الهيلول شرف ؛ 

شرقا : الواد ؛ 

جنوبا : الواد ، 

غربا : الصبار احلسني ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 نوفمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77659 - 37 

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خندق كبيرة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خندق كبيرة ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون ؛

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

مساحته : 03 هـ 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة احلاج علي اخلدير و الطويل محمد ؛ 

شرقا : الواد و الهيلول عبدالسالم ؛ 

جنوبا : الواد و الغاري عبدالسالم ، 

غربا : التومي عبدالسالم ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 12 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 نوفمبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77660 - 37 

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد عني حلبار " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد عني حلبار ؛

مشتمالته : أرض بها مسجد ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة طهر السوق احملل املدعو بني عيسى ؛ 

مساحته : 20 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : بعيش عبد املالك وبعيش فطومة ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : احلجوجي عبدالرحمان ، 

غربا : احلجوجي عبد السالم و احلجوجي احمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 14 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 نوفمبر 2020 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة 

محمد الكحل     
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 31822 - 39

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حلسن احلافة بن امبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الدار القدمية «.    

نوعـه : دار سفلية.

موقعه : دوار ايت عبد اجلليل جماعة اخلنافيف قيادة أوالد امحلة دائرة 

أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21288 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 13611 - 39؛ 

جنوبا : ورثة سليمان احلافة؛

غربا : ممر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم تبوث ملكية عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31823 - 39

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد رضوان سوكتاني بن عبد الرحمان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » سهب السلطان «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار ايت احميدة جماعة سيدي موسى احلمري قيادة ودائرة 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 42 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : عماد بو ناصر؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8423 - 39؛

غربا : أبو املعارف موالي الهاشمير؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2018.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 يناير 2018.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2003.

- وكالة عرفية مؤرخة في 11 سبتمبر 2020 .

تاريخ التحديد : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31824 - 39

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني جبران بن علي.

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار اكفاي جماعة و قيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 04 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عباس جبران منهم عيسى؛ 

شرقا : ورثة ايت بومهاوت؛ 

جنوبا : ابريك بيبوعة وخديجة جبران؛

غربا : احمد غزوان وايت البوكاري؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم تبوث ملكية عدلي مؤرخ في 22 ابريل 2019.

تاريخ التحديد : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31825 - 39

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني كزاد.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار الشرفة بلدية الكردان اقليم تارودانت.

مساحته : 08 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة الكاطي ونعيمة، ربيعة، ومحمد البار؛ 

شرقا : الطريق واملصرف؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : نعيمة البار ربيعة، ومحمد البار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 ابريل 2010.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 21 نوفمبر 2005.

- شهادة اداية مؤرخة في 25 نوفمبر 2005.

- صورة شمسية لعقد قسمة عرفي مؤرخ في 04 ابريل 2001.

تاريخ التحديد : 19 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31826 - 39

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ :

- السيد رضوان الهواري بن عبد العزيز بنسبة 1/2. 

- السيد عثمان الهواري بن عبد العزيز بنسبة 1/2. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الهواري «.    

نوعـه : ارض فالحية.
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عني  قيادة  اواعمر  احمد  سيدي  جماعة  البيضاء  عني  دوار   : موقعه 

شعيب دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 45 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : انضام محمد؛ 

جنوبا : ورثة فاطمة بنت محمد الزاكي؛

غربا : محمد بوملطارق ومحمد الزويت؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع ثابت التاريخ مؤرخ في 10 يناير 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر 2020.

- شهادة اداية مؤرخة في 30 يوليو 2008.

تاريخ التحديد : 19 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31827 - 39

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد حسن جابر بن مبارك. 

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : زنقة البديع بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عائشة بنت احلسني؛ 

شرقا : زعبول؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : احمد اجلزار؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2019.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 اكتوبر 1984.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2019.

تاريخ التحديد : 19 نوفمبر 2020 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31828 - 39

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة املسري امينة بنت حميد.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : دوار عني شعيب جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حسن اسحاق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : اوزال احلسني؛

غربا : خديجة الركراكي؛ 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 ديسمبر 2005.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09 مارس 1981.

- نسخة طبق األصل لشهادة اداية مؤرخة في 23 ديسمبر 2005.

تاريخ التحديد : 19 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 31829 - 39

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيد علي نبيكة بن احمد بنسبة 1/3.

- السيدة هاجر نبيكة بنت علي بنسبة 1/3.

- السيد احمد نبيكة بن علي بنسبة 1/3.

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

نوعـه : ارض فالحية بها دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : دوار الشريج جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 08 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج محمد، مول اتاي، الطريق وموالي احمد ادريسي؛ 

احلاج محمد  الرميلي،  خالد  امداح،  إبراهيم  علي،  احلاج  ورثة   : شرقا 

ومول اتاي؛ 

جنوبا : ورثة احلاج علي وورثة موالي كبور؛

غربا : ايت الغليمي، موالي احمد ادريسي، ورثة موالي كبور والطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 يونيو 2020.

- عقد معاوضة عدلي مؤرخ في 27 يوليو 2020.

- وكالة عدلية مؤرخة في 19 يناير 2020.

- وكالة عرفية مؤرخة في 22 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد : 23 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31830 - 39

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني بنموالي بن وحمان.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك بنموالي «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار مزال جماعة و قيادة اساكي دائرة تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سعيد اد املودن؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : احلسني بازي؛

غربا : محمد ابال؛ 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم تبوث ملكية عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2016.

تاريخ التحديد : 24 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31831 - 39

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عزالدين نوماك بن احلسني. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عز الدين «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الشرفاء بلدية الكردان إقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ادليزة قدور؛ 

شرقا : جمعية النور الشرفة؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 16 فبراير 2007.

- نسخة طبق األصل لرسم مخارجة عرفي مؤرخ في 10 يونيو 2014.

- شهادة اداية مؤرخة في 20 فبراير 2007.

تاريخ التحديد : 23 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31832 - 39

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد مبارك ايت املودن بن بها. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان البسباس «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار أوالد مسعود جماعة وقيادة افريجة إقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 78 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املصرف؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 14705 - 39؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : بويسوتار محمد بن سعيد الشرقي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم تبوث ملكية عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 2018.

تاريخ التحديد : 24 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31833 - 39

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد ابيه بويري بن ابراهيم. 

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : حي الزيدانية بلدية تارودانت.

مساحته : 52 ار 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : احلاج احلسن احلباج؛ 

جنوبا : ورثة احلاج محمد احملفوظ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 30 مارس 2011.

- وكالة عرفية مؤرخة في 25 يونيو 2020.

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

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8312 - 40

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد اسويدي بن سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " يفسا ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " يفسا ". 

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : دائرة اكليم قيادة تافوغالت دوار أوالد علي.

مساحته : 72 آر 38 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : العامري عبد السالم؛ 

شرقا : ورثة اسويدي اعمربن ميمون ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 435 - 02 ؛ 



عدد 1135 - 12 صفر 1442 )30 سبتمبر 2020(4384

غربا : ورثة سويدي محمد بن أحمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 263 صحيفة 315 سجل 

172 بتاريخ 08 يوليو 2020 توثيق وجدة.

: 19 نوفمبر 2020 على  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8313 - 40

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد اسويدي بن سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدشر احدجام ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الدشر احدجام ". 

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : دائرة اكليم قيادة تافوغالت دوار أوالد علي.

مساحته : 01 هـ 05 آر07 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اسويدي محمد بن ميمون ؛ 

شرقا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار ؛ 

جنوبا : سويدي حماد ؛ 

غربا : طريق عمومية بعرض 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 254 صحيفة 305 سجل 

172بتاريخ 07 يوليو 2020 توثيق وجدة.

: 19 نوفمبر 2020 على  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8314 - 40

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : محمد اسويدي بن سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املعز ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " املعز ". 

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أجدير.

مساحته : 01 هـ 06 آر71 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 31535 - 40 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18227 - 02؛ 

جنوبا : ورثة العسري خلضر؛ 

غربا : سويدي محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 262 صحيفة 314 سجل 

172بتاريخ 08 يوليو 2020 توثيق وجدة.

: 19 نوفمبر 2020 على  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى     

محافظة صفرو

مطلب رقم 30206 - 41

تاريخ االيداع : 18 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة بنت عبد السالم عزوزي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بوقوت.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بوقوت 2". 

نوعـه : أرض فالحية؛

 : املدعو  عزابة،احملل  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

"مزارع عزابة".

مساحته : 30 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : رمضان خليل؛

شرقا : ورثة بناصر بوزندوفة؛

جنوبا : الكاملة عزوزي؛

غربا : رمضان خليل؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : عقد ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2019؛ 

 2020 نوفمبر   19 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30207 - 41

تاريخ االيداع : 18 سبتمبر 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة بنت عبد السالم عزوزي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بوقوت.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بوقوت 1". 

نوعـه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي؛

 : املدعو  عزابة،احملل  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

"مزارع عزابة".

مساحته : 13 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد كمال؛

شرقا : الكاملة عزوزي؛

جنوبا : حلسن اوعزيز، طريق عمومية و ادريس عزوزي؛

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : عقد ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2019؛ 

 2020 نوفمبر   19 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت     

مطلب رقم 35775 - 42

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : نزهة احبشان بنت حدو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : جمال اوتاري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جمال اوتاري. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وقيادة وجماعة بومية، احملل املدعو تغرمني.

مساحته : 80 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ازدو؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : موحى اعسو ؛

غربا : حدو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 65 رقم  االمالك  سجل   172 ص   169 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 08 مارس 2010

57 بتاريخ  عقد شراء عدلي ضمن بعدد 452 ص 398 كناش االمالك 

08 مارس 2006

نسخة مخارجة عدلية ضمن بعدد 18 سجل النسخ رقم 01 بتاريخ 

03 سبتمبر 2020

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

    

مطلب رقم 35776 - 42

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : ادريس حاسني بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ادريس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ادريس. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت، قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو بولعجول.

مساحته : 01آ44 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : احلسني سكوكوط؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 73 عدد  االمالك  كناش   222 ص   179 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 03 اكتوبر 2017

 70 االمالك  كناش   343 ص   234 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 18 اغسطس 2015

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

    

مطلب رقم 35777 - 42

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : مامة بوتلقيمت بنت يوسف

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تداوت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تداوت. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو املو انطارفو.

مساحته : 01آ05 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : قادري عبد الكرمي؛

شرقا : بوعقال بن عبد امللك؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : بوغرارة علي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 70 عدد  االمالك  كناش   349 ص   268 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 18 ماي 2017

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصلها حتت عدد 33 ص 41 كناش 

االمالك عدد 68 بتاريخ 05 أبريل 2016

1 كناش  1 ص  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

االمالك عدد 6 بتاريخ 28 يوليو 1995

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.

    

مطلب رقم 35778 - 42

تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : ميمون شعرير بن امبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : انسكمير

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : انسكمير. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو مزرعة ايت وافال اير امليل.

مساحته : 03آ36 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : كبيري عبد القادر؛

جنوبا : كسوس عبد اللطيف ؛

غربا : كسوس عبد اللطيف؛
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

82 بتاريخ  عقد شراء عدلي ضمن بعدد 131 ص 150 كناش االمالك 

03 ابريل 2019

 86 282 سجل االمالك رقم  683م ص  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 23 نوفمبر 2017

 179 ص   126 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

كناش االمالك رقم 78 بتاريخ 16 مارس 2015

رسم مبادلة بنظير عدلية عدد 179 ص 23 سجل االمالك 72 بتاريخ 

28 فبراير 2013

 494 ص   423 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

كناش االمالك رقم 48 بتاريخ 20 سبتمبر 2011

2020 على  17 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

    

مطلب رقم 35779 - 42

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :

موحى ايت وسعدان بن عثمان بنسبة 1/2

محمد ايت ساين بن حمو بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تشاويت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تشاويت. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو مزرعة تاشويت.

مساحته : 02آ53س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : ورثة عال بوش؛

جنوبا : موحى اعسو ؛

غربا : خرض فاسكا؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء بنظير عدلي ضمن بعدد 132 ص 154 كناش االمالك عدد 

77 بتاريخ 31 ديسمبر 2019

نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن حتت عدد 524 ص 12 كناش التركات 

عدد 22 بتاريخ 15 يناير 1990

 66 ص   581 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  احصاء  رسم  من  نسخة 

كناش التركات عدد 22 بتاريخ 11 فبراير 1990

 67 582 ص  عدد  أصلها حتت  عدلي ضمن  رسم قسمة  من  نسخة 

كناش التركات عدد 22 بتاريخ 11 فبراير 1990

 360 256 ص  نسخة من رسم احصاء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

كناش التركات عدد 42 بتاريخ 26 ديسمبر 2019

نسخة من عقد اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 205 ص 359 كناش 

التركات عدد 39 بتاريخ 01 مارس 2018

نسخة من عقد اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 180 ص 315 كناش 

التركات عدد 39 بتاريخ 06 فبراير 2018

2020 على  23 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

    

مطلب رقم 35780 - 42

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :

موحى ايت وسعدان بن عثمان بنسبة 1/2

محمد ايت ساين بن حمو بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسراس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسراس. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو مزرعة تاشويت.

مساحته : 07آ 73 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة اين فاسكى؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عمر العروش ؛

غربا : ورثة ايت سعيد اعشروان؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 181 ص 198 كناش االمالك عدد 82 

بتاريخ 26 ديسمبر 2019

ملحق اصالحي لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 312 ص 332 كناش 

االمالك عدد 82 بتاريخ 07 يوليو 2020

عقد شراء بنظير عدلي ضمن بعدد 132 ص 154 كناش االمالك عدد 

77 بتاريخ 31 ديسمبر 2019

نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن حتت عدد 524 ص 12 كناش التركات 

عدد 22 بتاريخ 15 يناير 1990

 66 ص   581 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  احصاء  رسم  من  نسخة 

كناش التركات عدد 22 بتاريخ 11 فبراير 1990

 67 582 ص  عدد  أصلها حتت  عدلي ضمن  رسم قسمة  من  نسخة 

كناش التركات عدد 22 بتاريخ 11 فبراير 1990

 360 256 ص  نسخة من رسم احصاء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

كناش التركات عدد 42 بتاريخ 26 ديسمبر 2019
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نسخة من عقد اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 205 ص 359 كناش 

التركات عدد 39 بتاريخ فاحت مارس 2018

نسخة من عقد اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 180 ص 315 كناش 

التركات عدد 39 بتاريخ 06 فبراير 2018

2020 على  23 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى "اغزر زكزاون 2"

 مطلب رقم 35174 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1065 املؤرخة في 29 ماي 2019.

2020، فإن مسطرة  01 سبتمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

 ،42 - 35174 2" ذي املطلب رقم  امللك املسمى "اغزر زكزاون  حتفيظ 

الكائن بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة وجماعة سيدي عياد احملل املدعو 

اغزر زكزاون 2، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ، 

بدال من  العقاري  التصميم  التي أظهرها  23س  54آ  107هـ  مبساحة 

املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  بها  املصرح  تقريبا  100هـ  مساحة 

كناش  من  موجزة  نسخة  وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا 

محتويات أمالك الدولة بالرشيدية.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "امسدن"

مطلب رقم 25251 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1034 املؤرخة في 24 أكتوبر 2018

مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 23 سبتمبر 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "امسدن" ذي املطلب رقم 25251 - 42، الكائن بإقليم 

فصاعدا اآلن  من  تتابع  امسدن،  املدعو  احملل  الريش  مدينة  ميدلت، 

باجملاورين التاليني : 

- بني العالمتني : ب1 وب2 : ورثة ايت هوكو بدال من ايت هركو.

- بني العالمتني ب2 وب4 : الزنقة بدال من ممر.

- بني العالمتني ب4 وب5 : اخلريف ادريس بدال من عالوي علي.

- بني العالمتني ب5 وب1 : اخلريف محمد بدال من محمد امبارك.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مدرسة بوعياش" 

مطلب رقم 35350 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1085 املؤرخة في 16 أكتوبر 2019

2020، فإن مسطرة  17 سبتمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "مدرسة بوعيا2" ذي املطلب رقم 35350 - 42، 

احملل  امرصيد  جماعة  وافال  ايت  قيادة  ميدلت،  ودائرة  بإقليم  الكائن 

املدعو مدرسة بوعياش، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب 

34 س التي أظهرها التصميم العقاري بدال  04آ  التحفيظ، مبساحة 

املودعة   الوثائق  على  بناء  وذلك  بها  املصرح  تقريبا  آ   28 من مساحة 

كناش  من  موجزة  نسخة  وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا 

محتويات أمالك الدولة بالرشيدية.

 احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                    حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سالم كاردن 4 "

مطلب رقم 8960 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1060 بتاريخ 24 أبريل 2019

2020؛ فإن مسطرة  21 سبتمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "سالم كاردن 4 "؛ ذي املطلب رقم 8960 - 43؛ 

العربي بن بوزيد؛  دوار  الويدان،  دائرة وجماعة  الكائن بعمالة مراكش، 

الوسيني؛  بن  مير  أمان اهلل  السيد  اسم  اآلن فصاعدا في  تتابع من 

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

عقد موثق مؤرخ في 14 سبتمبر 2020 . 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سالم كاردن 5 "

مطلب رقم8961 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1060 بتاريخ 24 أبريل 2019

2020؛ فإن مسطرة  21 سبتمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "سالم كاردن 5 "؛ ذي املطلب رقم 8961 - 43؛ 

العربي بن بوزيد؛ دوار  الويدان،  دائرة وجماعة  الكائن بعمالة مراكش، 

الوسيني؛  بن  مير  أمان اهلل  السيد  اسم  اآلن فصاعدا في  تتابع من 

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

عقد موثق مؤرخ في 14 سبتمبر 2020 . 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

               جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157774 - 44

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020 . 

طالب التحفيظ : كطيوي هدي بن محمد.

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

 نوعه : أرض عارية بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

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

مساحته : 07 ار 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : احليمر خديجة؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربا : جوازي عبداهلل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 أغسطس 2019.

- شهادة ادارية مؤرخة في 08 ماي 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 نوفمبر 2020 على الساعة 9 و30 د صباحا.

مطلب رقم 157775 - 44

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020 . 

طالب التحفيظ : عازم جمال بن الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوركيع".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "بوركيع".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار الهوانشة جماعة وقيادة مطران إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 04 هكتار 71 ار 34 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : احلصباوي بوشعيب، ورثة محمد بن قدور، ورثة أحمد بن احليمر،

فاطمة بنت العوني البياض، بوشعيب بن املعطي ومطالب التحفيظ 

عدد 98159 - 44 و 98168 - 44 و 98169 - 44 و 98170 - 44 و 98171 - 44؛ 

شرقا : مطالب التحفيظ عدد 98158 - 44 و 98159 - 44 و 98171 - 44، 

عازم عائشة، احلصباوي بوشعيب، بوشعيب بن املعطي وغطوس حميد؛

جنوبا : احلسن بن عالل عازم، امليلودي بن اجلياللي ومطلب التحفيظ 

رقم 98156 - 44.؛

غربا : مطلبي التحفيظ رقم 98169 - 44 و 98170 - 44، ورثة محمد 

بن قدور، التونسي السعدية و فاطمة بنت العوني البياض.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 أغسطس 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 يوليو 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 نوفمبر 2020 على الساعة 11 و15 د صباحا.

مطلب رقم 157776 - 44

تاريخ اإليداع : 25 سبتمبر 2020 . 

طالب التحفيظ : دريري عبداملولى بن علي بن العوني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلطة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "احلطة".

 نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : دوار ديور الفيض جماعة وقيادة مطران إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 03 ار 33 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : طريق؛ 

شرقا : دريري حسن؛

جنوبا : ورثة ميلود بن عبدالسالم؛

غربا : دريري عبدالعاطي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 أغسطس 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 13 أغسطس 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 24 نوفمبر 2020 على الساعة 9 و30 د صباحا.

مطلب رقم 157777 - 44

تاريخ اإليداع : 25 سبتمبر 2020 . 

طالب التحفيظ : دريري مصطفى بن علي بن العوني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلطة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "احلطة".

 نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : دوار ديور الفيض جماعة وقيادة مطران إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 03 ار 40 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : طريق؛ 

شرقا : دريري محمد؛

جنوبا : دريري عادل وطريق؛

غربا : دريري عادل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 أغسطس 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 13 أغسطس 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 24 نوفمبر 2020 على الساعة 10 و30 د صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "القايد راسو"

مطلب رقم 8184 - 44

مسطرة  فإن   .2017 فبراير   06 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "القايد راسو"مطلب التحفيظ رقم 8184 - 44.

الثاني  الشطر  العليا  املنطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم  الكائن 

منطقة الضم رقم ب-ر 2-1 واملتكون من أرض فالحية البالغ مساحته 

بعد الضم 57 ار 22 سنتيار تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن فصاعدا 

في اسم السيدة : 

-رشيدة خماج بنت أحمد .
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وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا :

- حكم احملكمة االبتدائية عدد 20/11 بتاريخ 30 ماي 2011.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 11 نوفمبر 2016.

- عقدة بيع عرفي مصحح اإلمضاء في 19 أغسطس 2005.

- شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 28 ديسمبر 2016.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "التيرس"

مطلب رقم 8595 - 44

 .2020 سبتمبر   18 في  اإلمضاء  مصحح  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  ذي  "التيرس"  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

العليا  املنطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم  الكائن   .44  -  8595 رقم 

الشطر الثاني منطقة الضم رقم ب-ر 2-1 واملتكون من أرض فالحية 

البالغ مساحته بعد الضم 01هكتار 78 ار 00 سنتيار تتابع مسطرة 

حتفيظه من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

- محسن العروي بن علي بنسبة 23/80 سهما.

- احلسني العروي بن علي بنسبة 16/80 سهما.

- عبد الرحيم العروي بن علي بنسبة 17/80 سهما.

- بوشعيب العروي بن علي بنسبة 16/80 سهما.

- زهراء العروي بنت علي بنسبة 08/80 سهما.

وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا:

- حكم احملكمة االبتدائية عدد 84/12 بتاريخ 07 مارس 2012.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 05 فبراير 2020.

- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء في 24 أغسطس 2005.

- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء في 15 يناير 2007.

- شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 27 يوليو 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "احرش" 

مطلب رقم 14720 - 44

2020. فإن مسطرة  15 سبتمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "احرش" ذي مطلب التحفيظ رقم 17420 - 44 

الكائن بإقليم ودائرة سيدي بنور املنطقة العليا الشطر األول منطقة 

الضم رقم 1 واملتكون من أرض فالحية البالغ مساحته بعد الضم 20 

ار 65 سنتيار تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

- الكبيرة بنت املكي بن احلاج بنسبة 1/2 سهما.

- حليمة امعايزة بنت بوشعيب بنسبة 1/2 سهما.

وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا :

- حكم احملكمة االبتدائية عدد 353 بتاريخ 07 أغسطس 2012.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 26 سبتمبر 2019.

- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء في 03 يوليو 2003.

- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء في 14 يوليو 2004.

- شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 21 يوليو 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور 

                              املصطفى بومهدي.

 

محافظة تاوريرت

      

مطلب رقم 13609 - 51
تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد سفيان مهرازي بن رمضان؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وجرة" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وجرة ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة تاوريرت، جماعة أهل واد زا قيادة أهل تاوريرت

احملل املدعو دوار أوالد يشوا قبيلة بني كوالل؛ 

مساحته : 11 آر 41 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة مهرازي البخاري؛

شرقا : ورثة مهرارزي محمد؛

جنوبا : املقبرة؛

غربا : املقبرة؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 20 أغسطس 2020 كناش األمالك رقم 11 

عدد 130 صحيفة 237 ؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 أغسطس 2020 كناش األمالك رقم 

11 عدد 129 صحيفة 235 ؛

- شهادة إدارية عدد 05/20 م/ت بتاريخ 08 سبتمبر 2020؛

 2020 نوفمبر   23 يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة العاشرة صباحا.

       احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                                       فوزي متون.

 

محافظة قرية بامحمد
     

مطلب رقم 18397 - 54      
تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبدالقادر التواتي بن محمد.

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

نوعـه : أرض بها بناية من طابق أرضي وطابقني علويني. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي سيدي علي.

مساحته : 01 آ 02 س تقريبا.

حدوده :

شماال : سعيد الرويدي؛

 شرقا : الطريق؛

 جنوبا : ورثة عبدالسالم بن ادريس؛ 

 غربا : لكمل بوشتى.

 احلقوق العينية : الشيء            

 أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2019؛

2 - نسخة شراء بتاريخ 21 مارس 1994؛

3 - رسم اصالح عدلي بتاريخ 04 سبتمبر 2018 ؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 31 أغسطس 2020؛

5 - صورة طبق االصل لشهادة إدارية مؤرخة في 02 سبتمبر 2020 .

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم الثالثاء 17 نوفمبر 

2020 على الساعة التاسعة صباحا.  

        

خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى " باب شتوين "

مطلب رقم 6481 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 831 املؤرخة في 03 ديسمبر 2014 

مسطرة  فإن   .2020 يوليو   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " باب الشتوين " املطلب رقم 6481 - 54، الكائن 

تولدمام،  املدعو  احملل  كيسان،  جماعة  غفساي،  دائرة  تاونات،  بإقليم 

تتابع من اآلن فصاعداً باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 

21 آ 75 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ 

وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

 

 خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى "فدان امحجار" 

مطلب رقم 18185 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1091 املؤرخة في 27 نوفمبر 2019 

مسطرة  فإن   .2020 يوليو   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،54  -  18185 رقم  املطلب   " امحجار  فدان   " املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن بإقليم تاونات، دائرة قرية با محمد، جماعة موالي بوشتى، دوار 

التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعداً  اآلن  من  تتابع  الشروف، 

العقاري وهي 03 هـ 45 آ 10 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع 

مطلب التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

 خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى " قطعة

املزامر "مطلب رقم 17077 ف الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 3350 املؤرخة في 12 يناير 1977 

مسطرة  فإن   .  2020 يوليو   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " قطعة املزامر " املطلب رقم 17077 ف، الكائن 

قبيلة بومقبل،  دوار  الرتبة،  جماعة  غفساي،  دائرة  تاونات،  بإقليم 

التصميم  التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعداً  تتابع من  بني مكة، 
العقاري وهي 02 هـ 20 آ 97 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع 

مطلب التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 
 

خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى" بالد القليعة "
مطلب رقم 6830 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية رقم 955 املؤرخة في 19 أبريل 2017 
مسطرة  فإن   .2020 يوليو   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى " بالد القليعة " املطلب رقم 6830 - 54، الكائن 
الرتبة، ظهر طكوك، تتابع من  تاونات، دائرة غفساي، جماعة  بإقليم 
آ   34 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعداً  اآلن 
30 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ وذلك 

استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى " وجلة اجلامع "
مطلب رقم 18200 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية رقم 1098 املؤرخة في 15 يناير 2020 
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 17 يوليو 2020. فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املسمى " وجلة اجلامع " املطلب رقم 18200 - 54، الكائن بإقليم 
تاونات، بلدية غفساي، تتابع من اآلن فصاعداً باملساحة التي أظهرها 
التصميم العقاري وهي 33 آ 27 س عوضا عن تلك املصرح بها عند 
إيداع مطلب التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى " بالد بالعني
 بعني باردة" مطلب رقم 18275 - 54 الذي أدرج إعالن عن خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 1131 
املؤرخة في 02سبتمبر 2020

2020. فإن مسطرة  18 سبتمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 
حتفيظ امللك املسمى " بالد بالعني بعني باردة " موضوع املطلب رقم 
18275 - 54 ، الكائن بإقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة البيبان، دوار 
عني باردة، تتابع من اآلن فصاعداً استنادا على الوثائق املودعة سابقا 
263 األمالك  410 صحيفة  وكذا نسخة ملكية عدلي مضمن بعدد 
85 بتاريخ 26 سبتمبر 1974 وموجب مطابقة اسم عقار مضمن بعدد 
359 صحيفة 427 بتاريخ 17 سبتمبر 2020.ونسخة استفسار عدلي 
مضمن بعدد 367 صحيفة 217 امالك 86 مؤرخ في 18 أغسطس 1974.

 احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 
                يوسف بوكنيفي.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33779 - 55
تاريخ اإليداع : 14سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ورتي نبيل بن حسن بنسبة 1 - 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تانوت".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تانوت"

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت

مساحته : 97 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورتي حسن 

شرقا : ورتي نور الدين 

جنوبا : طريق 

غربا : ورتي املهدي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 10 ديسمبر 2018 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 نوفمبر 2020 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33780 - 55 

تاريخ اإليداع : 14سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : بنعال حسن بن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قرب الطاحونة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حسن" 

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة

مساحته : 1 آ 4 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة أغجدام 

شرقا : ايت عال فاظمة 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 6 ابريل 2017 

شهادة إدارية بتاريخ 27 يوليو 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 نوفمبر 2020 على الساعة 09 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33781 - 55 

تاريخ اإليداع : 14سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : الناصري أحمد بن محمد بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تداوت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بسمة". 

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية

مساحته : 35 آ 27 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : ورثة خويا موح 

جنوبا : ورثة أيت مرمي و شعبة 

غربا : ورثة سكني عبد السالم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 29 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة 

سبتمبر 2008 

صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه استدراك بتاريخ 12مارس 2012 

صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 24 يونيو 2014 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15سبتمبر 2014 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 نوفمبر 2020 على الساعة 10 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33782 - 55

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : الكفيفة خالد بن أحمد بنسبة 1 - 1 

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك خالد الكفيفة" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ايت أمزيل

مساحته : 1 آ 11 س تقريبا

حدوده : شماال : فاظمة توامي 

شرقا : سومية توامي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 28 يونيو 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 17 سبتمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 نوفمبر 2020 على الساعة 08 

و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33783 - 55

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : بن املدان محمد بن محمد بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قطعة باحلي االداري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فردوس" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو احلي االداري امليل

مساحته : 1 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 
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شرقا : محمد ايت بن عاشور و حليمة ايت بن عاشور 

جنوبا : حليمة ايت بن عاشور و محمد ايت بن عاشور 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 09 يناير 2009 

 شهادة إدارية بتاريخ 2 سبتمبر 2020 

الساعة  2020 على  نوفمبر   13 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و30 دقيقة

مطلب رقم 33784 – 55

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : املالكي ابراهيم بن موحى بنسبة1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة بحي تشبيت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ابراهيم". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تشبيت

مساحته : 1 آ تقريبا

حدوده : شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : احتاسن عبد السالم 

غربا : منصف احلاج محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17 سبتمبر 2001 

شهادة إدارية بتاريخ 17 سبتمبر 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 نوفمبر 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                           عبد اللطيف ميموني.

 

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22928 - 56

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد احلداوي بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلداوي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلداوي

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق أول

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 55 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محند أخباز

شرقا : احمد البزيو ؛

جنوبا : شارع ؛

غربا : شارع ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -رسم بيع عدلي مؤرخ في 30 ماي 2000 مضمن بعدد 48 صحيفة 

58 سجل األمالك رقم 17 بتاريخ 06 يونيو 2000 

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 15 : 30.

مطلب رقم 22929 - 56

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : تت وايسي بنت بوزيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تت وايسي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تت وايسي

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي الفالحة حي اللة مرمي ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 40 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عبد الناصر وايسي

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد علي وايسي ؛

غربا : مصطفى كدوار ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2020 مضمن بعدد 20 سجل 

األمالك عدد 74 بتاريخ 30 يونيو 2020 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 يناير 2020 حتت رقم 04 

يناير   19 في  مؤرخة  عدلية  من عقد قسمة  األصل  - صورة طبق   3

2015 مضمن بعدد 179 صحيفة 192 سجل األمالك رقم 61 بتاريخ 

05 مارس 2015 

4 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلية مؤرخة في 03 ماي 2004 

مضمن بعدد 31 صحيفة 33 مذكرة رقم 02

فبراير   23 في  مؤرخة  عدلية  إراثة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -  5

2010 مضمن بعدد 22 سجل التركات رقم 18 بتاريخ 25 فبراير 2010 

فبراير   19 - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في   6

بتاريخ   30 473 سجل اخملتلفة رقم  38 صحيفة  2010 مضمن بعدد 

01 مارس 2010 
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7 - صورة طبق األصل من اشهاد مبلحق إصالحي عدلي مؤرخ في 05 مارس 

2018 مضمن بعدد 414 سجل اخملتلفة عدد 13 بتاريخ 13 أبريل 2018 

8 - صورة طبق األصل من وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 02 

أكتوبر 2012 

9 - صورة طبق األصل وكالة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 

18 مارس 2011 

10 - صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في 15 أكتوبر 2008 

 12 بتاريخ   28 رقم  اخملتلفة  382 سجل  781 صحيفة  بعدد  مضمنة 

نوفمبر 2008 

11 - صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخة في 02 سبتمبر 

1966 مضمنة بعدد 40 صحيفة 23 .

 12 - صورة شمسية من نسخة إراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 27 

ابريل 2018 مضمن حتت عدد 247 سجل التركات عدد 29 بتاريخ 09 

ماي 2018   

13 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلية مؤرخة في 18 سبتمبر 

2017 مضمن بعدد 241 صحيفة 378 سجل التركات عدد 28 بتاريخ 

09 أكتوبر 2017 .

 14 - صورة طبق األصل من عقد اراثة عدلية مؤرخة 29 ديسمبر 2010 

مضمن بعدد 04 صحيفة 05 كناش رقم 19

15 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلية مؤرخة في 13 ديسمبر 

2012 مضمن بعدد 210 صحيفة 269 سجل التركات عدد 21 بتاريخ 

26 ديسمبر 2012 

16 - صورة طبق األصل من عقد إراثة عدلية مؤرخة في 24 مارس 2000.

في  اشهاد مبلحق إصالحي عدلي مؤرخ  األصل من  - صورة طبق   17

09 مارس 2018 مضمن بعدد 316 سجل اخملتلفة عدد 43 بتاريخ 19 

مارس 2018 

18 - صورة طبق األصل من موافقة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 

20 فبراير 209.

2020 على  16 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 22930 - 56

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : تعزة اوبها بنت احلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك حسني02

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ ملك حسني02

نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي و طابقني علويني

موقعه : احملل املدعو حي التواغيل ، مدينة كلميم

مساحته : 54 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : فاضل محمد بن احلاج

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : فاضل محمد بن احلاج الرسم العقاري رقم 9529 - 56؛

غربا : فاضل محمد بن احلاج ؛

 : احلقوق العينية : حق الهواء ابتداء من الطابق األول لفائدة السيد 

سعيد حسني بن احلسن

أصل امللك : 

1 - صورة طبق األصل من عقد هبة عدلية مؤرخة في 18 ماي 2017 

 21 بتاريخ   66 عدد  األمالك  سجل   324 صحيفة   316 بعدد  مضمن 

يونيو 2017 

 315 بعدد  مضمن   2017 ماي   18 في  مؤرخة  عدلية  هبة  عقد   -  2

صحيفة 322 سجل األمالك عدد 66 بتاريخ 21 يونيو 2017 

 314 بعدد  مضمن   2017 ماي   18 في  مؤرخة  عدلية  هبة  عقد   -  3

صحيفة 321 سجل األمالك عدد 66 بتاريخ 21 يونيو 2017 

4 - صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في 14 أغسطس 2018 

2018 18 سبتمبر  بتاريخ   13 رقم  اخملتلفة  38 سجل  بعدد  مضمنة 

 500 2016 مضمن بعدد  27 ديسمبر  5 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 

صحيفة 441 سجل األمالك عدد 65 بتاريخ 13 فبراير 2017 .

6 - صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 ابريل 2017 

 12 بتاريخ   66 عدد  األمالك  سجل   154 صحيفة   202 بعدد  مضمن 

ماي2017 

7 - نسخة اراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 22 اكتوبر 2005 مضمن 

أصلها بعدد 158 صحيفة 193 كناش التركات رقم 06 

08 ديسمبر  - نسخة ملحق إصالحي لفريضة عدلية مؤرخة في   8

2015 مضمن بعدد 538 صحيفة 236 كناش اخملتلفة رقم 12 بتاريخ 

08 ديسمبر 2015 

9 - صورة طبق األصل من رسم بيع عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 1982 

مضمن بعدد 230 صحيفة 167 كناش 01 عدد 42 بتاريخ 25 مارس 1982 .

2020 على  23 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 14 : 30 

مطلب رقم 22931 - 56

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : السيد سعيد حسني بن احلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك حسني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ ملك حسني

نوعه : محل جتاري

موقعه : احملل املدعو حي سيدي الغازي ، مدينة كلميم

مساحته : 34 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اوضمني بوجمعة و من معه

شرقا : الزنقة ؛
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جنوبا : عبد اهلل حسني ؛

غربا : شارع ؛

احلقوق العينية : حق الهواء لفائدة السيد : بوحسون محمد بن احمد

أصل امللك : 

ديسمبر   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد  من  األصل  طبق  صورة   -  1

بتاريخ   65 األمالك عدد  44 سجل  500 صحيفة  بعدد  2016 مضمن 

13 فبراير 2017 

 2017 ماي   18 في  - صورة شمسية من عقد هبة عدلية مؤرخة   2

مضمنة بعدد 315 سجل األمالك عدد 66 بتاريخ 21 يونيو 2017 

3 - صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 أبريل 2017 

 12 بتاريخ   66 عدد  األمالك  سجل   154 صحيفة   202 بعدد  مضمن 

ماي2017 

4 - صورة شمسية من نسخة إصالحية عدلية مؤرخة في 08 ديسمبر 

2015 مضمنة بعدد 538 صحيفة 236 كناش اخملتلفة رقم 12 بتاريخ 

08 ديسمبر 2015

 362 1982 مضمن بعدد  15 سبتمبر  5 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 

صحيفة 269 كناش 1 عدد 44 

2005 مضمن أصلها  أكتوبر   22 إراثة عدلية مؤرخة في  - نسخة   6

بعدد 158 صحيفة 193 كناش التركات رقم 06 .

2020 على  23 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 22932 - 56

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : احلسني انزيظ بن بلعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكفاي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ اكفاي

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو دوار أباينو جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم

مساحته : 05 آر 67 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق إلى اكيسل

شرقا : مصرف املاء ؛

جنوبا : ولد الصاحلني حفيظ بعضا و حماد احمد في البعض األخر ؛

غربا : علي بن برمي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 16 يونيو 2020 مضمنة بعدد 161 

سجل األمالك رقم 74 بتاريخ 26 يوليو 2020 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  2

بتاريخ 10 مارس 2016 

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 09 مارس 2020 حتت عدد 20/ق ش ق

2020 على  23 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 11 : 30

مطلب رقم 22933 - 56

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : املدني اقستور بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ازغار نتوتلني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ ازغار نتوتلني

: أرض فالحية بها ثالثة محاضن الدجاج و ثالثة مباني و بئر و  نوعه 

حوض مائي

موقعه : احملل املدعو دوار توتلني جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم

مساحته : 06 هكتار 24 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : محمد األنصاري ؛

جنوبا : احملجوب احليحي ؛

غربا : الرسم العقاي رقم 2175 - 56 و ورثة احلجوب احليحي ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك :

 253 بعدد  مضمن   2014 يونيو   02 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  1

صحيفة 277 سجل األمالك رقم 59 بتاريخ 07 يوليو 2014 

 553 بعدد  مضمن   2008 ابريل   14 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

صحيفة 367 سجل األمالك رقم 15 بتاريخ 23 أبريل 2008 

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2014 مضمن بعدد 484 

صحيفة 495 سجل األمالك رقم 59 بتاريخ 09 أكتوبر 2014 

 4 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 19 أغسطس 2020 مضمن بعدد 332 

صحيفة 298 كناش األمالك رقم 35 بتاريخ 27 أغسطس 2020

5 -شهادة إدارية مؤرخة في 09 أغسطس 2020 حتت عدد 82/2020. 

2020 على  23 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 30

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اخملتار ابركا " 

مطلب رقم 2811 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظ

باجلريـدة الرسمية رقم 347 املؤرخـة في 24 أغسطس 2005 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 13 أغسطس 2020. فإن مسطرة 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " ابركا  اخملتار   " املدعو  امللك  حتفيظ 

إفران  قيادة  تيموالي.  القروية  اجلماعة  بتولوالت  الكائن   .56  -  2811

إسم  في  اآلن فصاعدا  من  إقليم كلميم. ستتابع  الصغير  األطلس 

املديرية اجلهوية للمياه و الغابات و محاربة التصحر للجنوب بالعيون 

التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه  اإلقليمية  املديرية  عنها  تنوب 

بكلميم بدال من طالب التحفيظ السابق والكل كل بناء على نفس 

الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على : 
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1 - نسخة طبق األصل من حكم صادر عن احملكمة اإلبتدائية بكلميم 

عدد 68/2007 

اإلستئناف  محكمة  عن  صادرة  بالنقض  الطعن  بعدم  شهادة   -  2

بأكادير ملف حتفيظ عدد 10/29 

بأكادير  اإلستئناف  محكمة  عن  صادر  قرار  من  شمسية  صورة   -  3

بتاريخ 06يوليو 2010 قرار رقم 212.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك تلموشت " 

مطلب رقم 22313 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظ

 باجلريـدة الرسمية رقم 1015 املؤرخـة في 13يونيو 2018 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 13 أغسطس 2020. فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو" ملك تلموشت " موضوع مطلب التحفيظ رقم 

22313 - 56 الكائن بحي أمحريش ، مدينة كلميم. ستتابع من اآلن 

فصاعدا في إسم السيدة جمعة اسكوي بنت محمد ، بدال من طالبة 

التحفيظ السابقة والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا 

لهذا املطلب وكدا بناء على :

 1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 18 يوليو 2020 مضمن بعدد 150 

سجل األمالك رقم 74 بتاريخ 24 يوليو 2020 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 05 ديسمبر 2017 حتت رقم 411/ق ق ج.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " املستقبل " 

مطلب رقم 3062 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظ

باجلريـدة الرسمية رقم 372 املؤرخـة في 15 فبراير 2006

مسطرة  فإن   2020 يونيو   25 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 56 - 3062 حتفيظ امللك املدعو" املستقبل " مطلب التحفيظ رقم 

اآلن فصاعدا في اسم  القروية تكانت. ستتابع من  باجلماعة  الكائن 

نفس طالب التحفيظ و للموقع اجلديد اجلماعة القروية تيموالي قيادة 

إفران األطلس الصغير إقليم كلميم

 والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على : 

1 - ملحق تصحيحي لعقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء 

بتاريخ 03 يوليو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " أحماد " 

مطلب رقم 6399 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظ

 باجلريـدة الرسمية رقم 588 املؤرخـة في 07 أبريل 2020 

مسطرة  فإن   .2020 يوليو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 .  56  -  6399 رقم  التحفيظ  مطلب   " أحماد   " املدعو  امللك  حتفيظ 

الكائن باجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم. ستتابع 

امللك  وملشتمل  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من 

عبارة عن أرض فالحية بورية بها منزل و حوش و بئر و البالغ مساحتها 

الهندسي  التصميم  حسب  الكل  سنتيار   30 آر   99 هكتار   09

على  بناء  والكل  التحفيظ  مطلب  إداع  أثناء  به  التصريح  مت  ما  بدل 

: على  بناء  وكدا  املطلب  لهذا  تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  نفس 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 12 مارس 2020 مضمن بعدد 330 

سجل األمالك رقم 73 بتاريخ 08 يونيو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " انفلوس " 

مطلب رقم 22435 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظ

 باجلريـدة الرسمية رقم 1033 املؤرخـة في 17 أكتوبر 2018 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 28 أغسطس 2020 فإن مسطرة 

 56  -  22435 رقم  التحفيظ  " مطلب  انفلوس  املدعو"  امللك  حتفيظ 

الكائن بحي تيرت السفلى بلوك e ، مدينة كلميم. ستتابع من اآلن 

عن  الناجتة  للمساحة  و  التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا 

املساحة  من  ،بدال  سنتيار   03 آر   01 البالغة  و  الهندسي  التصميم 

املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ . والكل بناء على نفس الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " اكوجيل " 

مطلب رقم 21312 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظ

باجلريـدة الرسمية رقم 978 املؤرخـة في 27 سبتمبر 2017 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 28 أغسطس 2020. فإن مسطرة 

 56 -  21312 رقم  التحفيظ  املدعو" اكوجيل " مطلب  امللك  حتفيظ 

، مدينة كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا  الكائن بحي اللة حسناء 

في إسم نفس طالب التحفيظ و لنفس املوقع الناجت عن التصميم 

الهندسي و هو حي اللة حسناء ، مدينة كلميم والكل بناء على نفس 

الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على : 

1 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 20 يوليو 2020 مضمن بعدد 306 

سجل اخملتلفة عدد 48 بتاريخ 22يوليو 2020.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " جتزئة النهضة

 اجلزء ب )أرض عارية ( " مطلب رقم 21333 - 56 الذي أدرجت

 خالصة مطلب حتفيظ باجلريـدة الرسمية رقم 983 

املؤرخـة في 01 نوفمبر 2017 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 3 ماي 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" جتزئة النهضة اجلزء ب )أرض عارية ( " موضوع مطلب 

التحفيظ رقم 21333 - 56. الكائن باجلماعة القروية أسا إقليم أسا الزاك.

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة 

الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 01 هكتار 54آر 45 سنتيار 

،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل بناء 

على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات املؤرخ في 03 يونيو 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بورمتسولة " 

مطلب رقم 6614 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظ

 باجلريـدة الرسمية رقم 624 املؤرخـة في 15 سبتمبر 2010 

2020. فإن مسطرة  15 سبتمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " بورمتسولة  املدعو"  امللك  حتفيظ 

إقليم كلميم.  أداي  القروية  الكائن ببورمتوسلة اجلماعة   .56 - 6614

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة

الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 29 آر 38 سنتيار ،بدال من
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على  بناء  والكل  التحفيظ  مطلب  إيداع  إبان  بها  املصرح  املساحة 

نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على :

1 - صورة طبق األصل من رسم تعريف عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 

1997 مضمن أصلها بعدد 1 صحيفة 01 سجل اخملتلفة رقم 02.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حقلة امجاض " 

مطلب رقم 1522 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظ

 باجلريـدة الرسمية رقم 197 املؤرخـة في 09 أكتوبر 2002 

مسطرة  فإن   .2020 يوليو   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" حقلة امجاض " موضوع مطلب التحفيظ رقم 

1522 - 56. الكائن بدوار ساقية اغالن، اجلماعة احلضرية أسا إقليم 

أسا الزاك. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و 

للمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 01 آر 93 سنتيار 

،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ

 والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " حقلة الشيعة " 

مطلب رقم 1495 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظ 

باجلريـدة الرسمية رقم 197 املؤرخـة في 09 أكتوبر 2002 

مسطرة  فإن   .2020 يوليو   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" حقلة الشيعة " موضوع مطلب التحفيظ رقم 

1495 - 56. الكائن باجلماعة القروية القصابي إقليم كلميم. ستتابع 

من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة الناجتة 

عن التصميم الهندسي و البالغة 12 آر 15 سنتيار ،بدال من املساحة 

املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل بناء على نفس الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                     محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

مطلب رقم 6786 - 57

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : يونس بنكروم بن احلسني 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنكروم ".  

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي

زنقة موالي عبد   23  " املدعو  احملل  أزرو،  إفران، مدينة  إقليم   : موقعه 

القادر احلي احملمدي"

مساحته : 68 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : الزنقة 

شرقا : الرسم العقاري رقم 12423 ك

جنوبا : ممر 

غربا : ورثة الدموغة، تودة ميموني

احلقوق العينية والتحمالت : )الشيء(

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 97 صحيفة 79 بتاريخ 03 أكتوبر 2020

-رسم إراثة عدلي مضمن بعدد 258 صحيفة 255 بتاريخ 14 أكتوبر 2019

 19 بتاريخ   09 11 صحيفة  بعدد  امللكية عدلي مضمن  ثبوت  -رسم 

فبراير 2020

-شهادة إدارية عدد 04 بناريخ 03 سبتمبر 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 13 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 6787 - 57

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020

طالبا التحفيظ : خديجة ايت عبد املالك بنت عبد اهلل عائشة ايت 

املالك بنت عبد اهلل 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تقشميرين ".  

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم، احملل املدعو زاوية 

بن صميم

مساحته : 86 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : ايت عبد املالك ادريس 

شرقا : ايت عبد املالك محمد

جنوبا : ورثة فضيلي محمد

غربا : زنقة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-نسخة رسم ثبوت متخلف عدلي مضمن أصلها بعدد 486 صحيفة 

377 بتاريخ 07 أبريل 2011

- رسم صدقة عدلي مضمن بعدد 65 صحيفة 52 بتاريخ 16 يونيو 2020

-شهادة إدارية عدد 24/2020 بناريخ 15 يوليو 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 13 نوفمبر 2020 على الساعة الثانية 

بعد الزوال.

مطلب رقم 6788 - 57

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد الرزاق هاشيمي بن املهدي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة ".  

نوعه : أرض بورية

موقعه : إقليم إفران، جماعة متحضيت، احملل املدعو تيغزة

مساحته : 03 هكتار 83 آر 60 سنتيار تقريبا.
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حدوده :

شماال : وحدة عبد العالي 

شرقا : الشقاق، الطريق

جنوبا : حميد خشام

غربا : الطريق، الواد

احلقوق العينية والتحمالت : )الشيء(

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مضمن بعدد 19 صحيفة 14 بتاريخ 29 ماي 2020

 08 بتاريخ   19 بعدد  أصلها  مضمن  عدلي  مقاسمة  رسم  نسخة   -

فبراير 1988

- نسخة رسم إحصاء تركة عدلي مضمن أصلها بعدد 28 بتاريخ 01 

فبراير 1988

 30 بعدد  أصلها  مضمن  الورثة  وعدة  املوت  اثبات  رسم  نسخة   -

صحيفة 25 بتاريخ 10 مارس 1964

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 66 صحيفة 52 بتاريخ 18 يونيو 2020

- شهادة إدارية بتاريخ 02 يونيو 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 16 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 6789 - 57

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020

طالبا التحفيظ : باسم بنجي بن عبد القادر بنسبة ½

لبنى الربيب الصروخ بنت عبد السالم بنسبة ½

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنجي ".  

نوعه : أرض فالحية

املدعو  احملل  عوا  ضاية  جماعة  إفران،  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

تاحفورت مزارع احلجاج

مساحته : 01 هكتار 21 آر 40 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : امللك الغابوي 

شرقا : تبوريت رحو

جنوبا : امللك الغابوي

غربا : ورثة اليوسفي إدريس

احلقوق العينية والتحمالت : )الشيء(

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 321 صحيفة 223 بتاريخ 12 ديسمبر 2018

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 25 أغسطس 1993

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 05 صحيفة 03 بتاريخ 10 دسمبر 2018

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 227 صحيفة 469 بتاريخ 04 يونيو 1997

- شهادة إدارية رقم 13/2020 بتاريخ 02 مارس 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 17 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 6790 - 57

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020

طالبا التحفيظ : كهمو عائشة بنت احملفوظ بنسبة 1/2

أوهمو عبد اهلل بن أحمد بنسبة 1/2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة ".  

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي 

املدعو  احملل  اخملفي،  سيدي  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

سيدي عدي املركز

مساحته : 01 آر 03 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة محمد معتمد 

شرقا : الزنقة

جنوبا : الهاشمي وهمو

غربا : عبد اهلل كهيمو ومن معه

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 83 صحيفة 44 بتاريخ 11 أغسطس 2005

- شهادة إدارية رقم 14/2019 بتاريخ 14 فبراير 2019

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 17 نوفمبر 2020 على الساعة الواحدة 

بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بافران بالنيابة.

                               يوسف شفيق.

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4585 - 59

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : بولعمايل بوزكري بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " آيت عيسى عدي1" االسم الذي 

أعطاه طالب التحفيظ للملك : "آيت عيسى عدي1"

نوعه : أرض فالحية؛

آيت  دوار  والل  آيت  عرمة جماعة  قيادة عني  مكناس  إقليم   : موقعه 

عيسى عدي. 

مساحته : 3 هـ 5 آ 47 س تقريبا؛

حدوده : 

 شماال : ورثة ازكاغ ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 43087 - 05؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 15294 ك والرسم العقاري رقم 43087 - 05؛ 

غربا : طريق)ملك عمومي( ؛ 
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احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

- رسم ملكية بتاريخ 28أكتوبر 2019 املوافق 29 صفر 1441.

2020 الساعة  23 نوفمبر   : التحديد هو  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية بالنيابة.

             زكية الدكالي.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26561 - 61

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : رشيد العمري البركي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العني"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العني1"

نوعه : ارض بها بناء قدمي بها سفلي وطابق اول؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو؛ دوار السالويني؛

مساحته : 22 أر 25 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 10315 - 61؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربـا : ريد العمري البركي)طالب التحفيظ( 

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 19 يناير 2015؛

2 - رسم تنازل عدلي بتاريخ 25 ديسمبر2007؛

3 - رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 01 نوفمبر 2007 ؛

4 - صورة شمسية من رسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 16 

اغسطس 2000؛

5 - صورة شمسية من رسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 22 

سبتمبر 1994؛

2020 على الساعة  11 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26562 - 61

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر2020؛

طالب التحفيظ : رشيد العمري البركي ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العني"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العني 02"

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية بالعوامة، 

احملل املدعو دوار السالويني؛

مساحته : 24 أر 69 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 10315 - 61؛

شرقا  : رشيد العمري البركي؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية من رسم استمرار امللك عدلي مصادق عليه مؤرخ في 

19 يناير 2015؛

2 - صورة شمسية من رسم تنازل عدلي مصادق عليه مؤرخ في 25 

ديسمبر2007؛

عليه  مصادق  عدلي  متخلف  احصاء  رسم  من  شمسية  صورة   -  3

بتاريخ 01 نوفمبر 2007؛

4 - صورة شمسية من رسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 22 

سبتمبر 1994؛

5 - صورة شمسية من رسم اراثة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 16 

اغسطس 2000؛

الساعة  على  نوفمبر2020   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف.

مطلب رقم 26563 - 61

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020؛

بنت  التيجي  بن محمد فاطمة  : املصطفى قريدل  التحفيظ  طالب 

بوشعيب؛ على الشياع مناصفة بينهما؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ظهر الكامل؛  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر الكامل"

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

،احملل املدعو : ظهر الكامل؛

مساحته : 60 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق من 05 امتار؛

شرقا : فاطمة بويضة؛

جنوبا : جعفر الزوجال؛

غربـا : عبد احلميد احملبطوطي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
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رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 مارس 2017؛

نسخة من رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2016؛

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2016؛

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 مارس 2007؛

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يناير 2006؛

نسخة من رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 15 مارس 2006؛

الساعة  على  نوفمبر2020   11 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26564 - 61

تاريخ اإليداع : 11 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : محمد بن علي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الصمدية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصمدية"

نوعه : ارض بها بناء مكون من طابق ارضي؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير ،احملل املدعو : مليش السفلي؛

مساحته : 05 أر 08 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الواد؛

شرقا  : الرسم العقاري 49061 - 61؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : الرسم العقاري 22197 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 اغسطس 2017؛

مصادق  عدلي  فريضة  وبيان  اراثة  رسم  نسخة  من  شمسية  صورة 

عليه مؤرخ في 29 نوفمبر 2016؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 اغسطس 2017؛

4 - صورة شمسية من نسخة رسم اراثة وبيان فريضة عدلي مصادق 

عليه مؤرخ في 29 نوفمبر 2016؛

5 - رسم شراء بنظير عدلي مؤرخ في 16 مايو 1999؛

6 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 27 اغسطس 2001؛

2020 على الساعة  11 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر زواال

مطلب رقم 26565 - 61

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : منير الغربي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سلمان 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مزارع العوامة "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو مزارع العوامة؛

مساحته : 01 أر تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛منير الغربي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : خديجة اصموكي؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 فبرير 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019؛

3 - نسخة من رسم اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في 21 مارس 2019؛

2020 على الساعة  16 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26566 - 61

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : منير بن محمد الغربي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلبيب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مزارع العوامة "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

مزارع العوامة؛سيدي ادريس ؛

مساحته : 01 أر 22 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الغربي؛

غربـا : محمد الفحصي؛الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019؛

3 - نسخة من رسم اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في 21 مارس 2019؛

2020 على الساعة  16 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة والنصف.

مطلب رقم 26567 - 61

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : منير بن محمد الغربي؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مزارع العوامة" 
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"B االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سلمان

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو مزارع العوامة)سيدي ادريس(؛

مساحته : 02 أر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : اخلندق؛

جنوبا : احلبيب العياشي ؛

غربـا : منير الغربي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019؛

3 - نسخة من رسم اثبات مخارحة عدلي مؤرخ في 21 مارس 2019؛

2020 على الساعة  16 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26568 - 61

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : لبنى الفكري؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الساحل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الساحل"

نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو مدشر اخملفي الساحل؛

مساحته : 13 أر 89 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : بنعجيبة موسى ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا ورثة مينة؛

غربـا : محمد بن موسى ورثة علي بوتفاح؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ابريل 2013؛

3 - وكالة خاصة مؤرخة في 21 ابريل 2013؛

4 - رسم موجب ثبوت مخارجة عدلي مؤرخ في 05 مارس 2009؛

2020 على الساعة  16 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26569 - 61

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : لبنى بنت محمد الفكري؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفكري"

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل مدشر اخملفي؛

مساحته : 27 أر 77 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ارض اجلعدي ؛

شرقا : السعدية محمد اعزيبو؛

جنوبا : ام كلثوم اعزيبو؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عليه  مصادق  عدلي  امللك  استمرار  موجب  من  شمسية  صورة   -  1

مؤرخ في 03 ديسمبر 2018؛

2 - صورة شمسية من رسم شراء عدلي مصادق عليه مؤرخ في 24 

ابريل2013؛

3 - صورة شمسية من رسم وكالة خاصة مصادق عليه مؤرخ في 21 

ابريل 2013؛

مصادق  عدلي  مخارجة  ثبوت  موجب  رسم  من  شمسية  صورة   -  4

عليه مؤرخ في 05 مارس 2009؛

5 - صورة من شهادة ادارية مصادق عليها بتاريخ 17 ديسمبر 2019؛

الساعة  على   2020 19اكتوبر  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 26570 - 61

تاريخ اإليداع : 14 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : امال محوش؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محوش"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو احرارين؛

مساحته : 03 أر 45 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : رسم عقاري 58869 - 61؛

جنوبا : رسم عقاري 41832 - 61؛

غربـا : مطلب التحفيظ 6816 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر2017؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 يونيو 1999؛

2020 على الساعة  16 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.
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مطلب رقم 26571 - 61

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : محمد فاضل بن محمد ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قاشا4"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قاشا4"

نوعه : ارض فالحية؛ 

احد  القروية  اجلماعة  اصيلة،  طنجة  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

الغربية ، احملل املدعو؛ اخلرويعة؛مزارع الدحيدحات؛

مساحته : 01 هــ 55 أر 50 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الطيب علي اجلياللي؛

شرقا اخلندق؛

جنوبا : الزهرة بريطل بلعباس؛

غربـا : اخلندق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2019؛

2 - صورة شمسية من عقد شراء عدلي مصادق عليه بتاريخ 29 يناير 2012؛

2020 على الساعة  16 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26572 - 61

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : محمد فاضل بن محمد قشا؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حياف الشيخ" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قاشا3"

نوعه : ارض فالحية؛ 

احد  القروية  اجلماعة  اضيلة،  طنجة  طنجة،عمالة  والية   : موقعه 

الغربية ، احملل املدعو؛ اخلرويعة؛

مساحته : 04 هــ 71 أر 08 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : اخلندق؛العمراني؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : ورثة عبد اخلالق مستحسن؛

غربـا : اخلندق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يونيو 2018؛

2 - صورة شمسية من ثبوت ملكية عدلي بتاريخ 16 يونيو 2016؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مايو 1973؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 1982

2020 على الساعة  16 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26573 - 61

تاريخ اإليداع : 15 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : سلوى السريحي بنت احلسني؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بور بنعمار" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بور بنعمار"

نوعه : ارض بها منزل سفلي مساحته 100 متر؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو؛ دوار حمتان

مساحته : 08 أر 37 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد اغزيل؛

شرقا : مصطفى الفالح بولعيش؛

جنوبا : اسية اغزيل؛

غربـا : الرايس محمد احلناش اغزيل؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2019

2*رسم هبة عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2013؛

3 - نسخة من رسم مخارجة عدلية مؤرخة في 02 فبراير 2013؛

4صورة شمسية من رسم ملكية عدلي مصادق عليه مؤرخ في 1945 

صحيفة 188 - عدد 54 .

2020 على الساعة  16 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 26574 - 61

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ : سناء بنت التهامي حبيقا؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خندق الدفل"

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل عني عنصار خندق الدفل؛

مساحته : 03 أر 62 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد الباري النوينو ؛

شرقا : عبد الكرمي النعيم؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 25133 - 61؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي مؤرح في 06 فبراير 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مايو 2018؛

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 اكتوبر2016؛

4 - نسخة من رسم مقاسمة عدلية بتاريخ 05 سبتمبر 1995؛

5 - نسخة من رسم شراء عدلية مؤرخ في 21 ديسمبر 2001؛
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6 - نسخة من رسم شراء عدلية مؤرخ في 13 اغسطس 2001؛
7 - نسخة من رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في 31 اغسطس 2020؛

8 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2020؛
9 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مايو 2018؛

2020 على الساعة  17 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26575 - 61
تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020؛

طالب التحفيظ :
- نور الهدى بنت اخملتار الزبير .

- هالة بنت غيالن العروة .
- صفاء بنت غيالن العروة .

- منى بنت العروة غيالن؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض الكرم" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض الكرم"
نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية باصيلة؛، 
احملل املدعوجتزئة االندلس؛

مساحته : 01 أر 00 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : عبد احلميد االندلسي؛
شرقا : احاللوش الريفي؛

جنوبا : جميعة اوتيكني ؛
غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 2019؛
2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 مايو 1989؛

3 - رسم اراثة مؤرخة في 18 ابريل 1989
بوكالة  2016؛مرفوق  سبتمبر   30 في  مؤررخ  عدلي  اراثة  رسم   -  4

عدلية مؤرخة في 07 يوليو 2008؛
5 - صورة شمسية من وكالة مفوضة عدلية مصادق عليها بتاريخ 

14 سبتمبر 2020
2020 على الساعة  11 نوفمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                عبد احلي السباعي.

 

محافظة الداخلة

مطلب رقم 231 - 62
تاريخ اإليداع : 17 سبتمبر 2020 .

 طالب التحفيظ : اخويرة العراك بنت محمد سالم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العراك".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العراك".

 نوعه : أرض بها بناية سفلية فقط.
 موقعه : شارع العشاريات الداخلة.

 مساحته : 60 سنتيار تقريبا.
 حدوده : 

 شماال : ملك اخملتار ولد محمود،
 شرقا : شارع العشاريات،

جنوبا : زنقة لكالت،
غربا : زنقة غير مسماة.

 احلقوق العينية : الشيء
 أصل امللك : 

- رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في 29 يناير 1998 مضمن بسجل 
األمالك رقم 04 عدد 209 صحيفة 242 بتاريخ 03 فبراير 1998.

1998 ضمن بسجل األمالك  05 فبراير  - رسم شراء عدلي مؤرخ في 
رقم 04 عدد 290 صحيفة 243 بتاريخ 05 فبراير 1998.

2020 ضمن بسجل  يوليو   01 في  مؤرخ  بعقد شراء عدلي  - ملحق 
اخملتلفات رقم 59 عدد 110 صحيفة 41 بتاريخ 07 يوليو 2020.

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2020 ضمن بسجل األمالك رقم 
15 عدد 139 صحيفة 141 بتاريخ 04 أغسطس 2020.

- نسخة كاملة من رسم الوالدة رقم 180 مؤرخة في 17 سبتمبر 2020.
- شهادة إدارية مؤرخة في 28 أكتوبر 1997.

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.
2020 على  19 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا . 

مطلب رقم 232 - 62
تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020 .

 طالب التحفيظ : لعروصي الدليمي ابن الشيخ
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لعروصي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لعروصي". 
 نوعه : أرض عارية محاطة بسور،

 موقعه : حي املسجد زنقة واد ارشان الداخلة.
 مساحته : 01 آر59 سنتيار تقريبا.

 حدوده : 
 شماال : زنقة ارشان،

 شرقا : الرسم العقاري رقم 1091 - 17،
جنوبا : زنقة،

غربا : بقعة أرضية غير مبنية،
 احلقوق العينية : الشيء

 أصل امللك : 
بسجل  ضمن   2020 يناير   27 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم   -

اخملتلفات رقم 14 عدد 335 صحيفة 359 بتاريخ 04 فبراير 2020.
- شهادة إدارية حتت رقم 07 مؤرخة في 27 يناير 2020.

 - تصميم موقعي للقطعة املعنية.
 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 نوفمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا .
احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.

         رشيد الوردي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12906 - 65

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : الدولة –امللك اخلاص- بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السجن القدمي ايت اورير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السجن القدمي ايت اورير". 

مشتمالته : أرض بها بنايات . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير مركز ايت اورير. 

مساحته : 33 آ 24 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية 

شرقا : طريق عمومية 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5924 - م 

غربا : ملك الدولة اخلاص 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- احليازة الطويلة األمد .

 - 112 - نسخة موجزة من كناش احملتويات اخلاصة مبلك الدولة عدد 

قروي مؤرخ في 06 - 07 - 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 23 نوفمبر 2020 على الساعة 

12 و00 دقيقة. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

 

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6164  - 67

تاريخ االيداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : حسن الرشيدي بن عبد القادر.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الرمل.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرمل ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة راس جيري، دوار ايت ويسعدن.

مساحته : 75 آر 86 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 1103 - 67.

شرقا : ادريس بوجدي.

جنوبا : طريق.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في : 08 - 11 - 2017 مضمن أصلها 

بكناش األمالك 91 عدد 461 صحيفة 346 بتاريخ : 19 - 08 - 2015.

- ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في : 18 - 07 - 2017 مضمن بكناش 

اخملتلفة 217 عدد 815 صحيفة 486 بتاريخ : 20 - 07 - 2017.

- نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخة في : 31 - 12 - 2019 مضمن أصلها 

بكناش التركات 09 عدد 466 صحيفة 485 بتاريخ : 26 - 09 - 2000.

 2017  -  07  -  29  : في  مؤرخة  عدلي  ملك  ثبوت  رسم  من  - نسخة 

مضمن أصلها بكتابة ضبط محكمة احلاجب عدد 923 بتاريخ : 25 - 11 - 1992.

- حكم رقم : 419 ملف رقم : 24 - 01 بتاريخ : 17 - 07 - 2020.

امر اسئنافي رقم : 2405 ملف رقم : 3884 - 02 - 7 بتاريخ : 26 - 06 - 2003.

- تقرير خبرة مؤرخ في : 22 - 04 - 2002.

- تقرير خبرة مؤرخ في : 30 - 12 - 2019.

2020 على  30 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6165  - 67

تاريخ االيداع : 23 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ السيد : لوليشكي عبد العزيز بن البشير.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بوميداون.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوميداون".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير دوار ايت علي وبوهو ايت حلسن اويوسف.

مساحته : 73 آر 26 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : الرسم العقاري رقم 5477 - ك.

جنوبا : ورثة الزياتي احمد. 

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في : 30 - 12 - 2019 مضمن بكناش 

األمالك عدد 69 عدد 381 صحيفة 392 بتاريخ 06 - 01 - 2020.

2020 على  30 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري     
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محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30832 - 72

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ : بوشعيب طلحي بن عبد السالم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك طلحي"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير احلي اجلديد.

مساحته : 60 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : انقيشة امينة بنت محمد بن علي؛

شرقـا : ورثة حدو؛

جـنوبا : انقيشة جناة؛

غربـا : الزنقة؛

أصل امللك׃

ـ رسم شراء عدلي ضمن بعدد 130 صحيفة 125 سجل األمالك رقم 

62 بتاريخ 10 يوليو 2006 توثيق ابن جرير؛

سجل   177 صحيفة   227 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم  ملحق  ـ 

األمالك 128 بتاريخ 07 سبتمبر 2020 توثيق ابن جرير.

باقي  89 سجل  177 صحيفة  الذمة عدلي ضمن بعدد  ابراء  ـ رسم 

الوثائق 25 بتاريخ 15 يناير 2017 توثيق ابن جرير.

2020 على  23 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة االثانية بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

 

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1888 - 76

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر  2020. 

طالب التحفيظ : السيد سالم اكسوري بن احلاج عمر ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " سالم" ؛             

نوعـه : أرض بها بناية ذات سفلي و ثالث طوابق و الرابع بالتراجع.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو : 

حي االغراس.

مساحتـه : 01 آر 08 س  تقريبا؛

حـدوده :

شماال :  الطريق ؛

شرقا :  الطريق ؛

جنوبا : محمد شنتوف و عبد القادر شنتوف ؛

غربا :  محمد علي امحانت وعلي ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- صورة شمسية لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 22 من محرم احلرام  1403 

املوافق لـ 09 نوفمبر 1982؛

لـ  املوافق   1404 االولى  12 من جمادى  - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

15 فبراير 1984؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 صفر 1412 املوافق لـ 16 اغسطس 1991؛

لـ املوافق   1993 رمضان  من   14 في  مؤرخ  عدلي  تصحيح  رسم   -

08 مارس 1993؛

  951 رقم  حتت  مبرتيل  احلضرية  اجلماعة  عن  صادرة  إدارية  شهادة   -

مؤرخة في 16 - 08-2020.

2020 على  23 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 14:30 زواال .

مطلب رقم 1889 - 76

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر  2020. 

 طالب التحفيظ : السيد محمد العمري بن أحمد ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " األنوار" ؛             

و  أرضي  و طابق  أرضي  تتكون من طابق حتت  بناية  بها  أرض   : نوعـه 

طابق مابني الطابقني و أربع طوابق علوية .

احملل  الفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو : حي سيدي بوغابة شارع الزرقطوني .

مساحتـه : 05 آر 63 س  تقريبا؛

حـدوده :

شماال :  ممر ؛

شرقا :  ساحة ؛

جنوبا : شارع الزرقطوني ؛

غربا :  زنقة ؛

مصلحة  لفائدة  االولى  الدرجة  من  رسمي  رهن   : العينية  احلقوق 

التسجيل والتمبر.

أصل امللك :

 1404 األولى   جمادى  من   29 في  مؤرخ  عدلي  واحد  رسم  نسخة   -

املوافق لـ 03 مارس 1984؛

27 من جمادى الثانية 1423 املوافق لـ  - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

05 سبتمبر 2002؛

- رسم تصحيح املساحة عدلي مؤرخ في 05 ربيع الثاني 1435 املوافق 

لـ 05 فبراير 2014؛

- عقد توثيقي  مؤرخ في 02 - 12 - 2014  و 06 - 04 - 2015 محرر من 

طرف  ذ. عبد اخلالق أفيالل موثق بتطوان؛
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 -  وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 09 سبتمبر 2019.

2020 على  23 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 15:00 زواال . 

احملافظة العقارية باملضيق- الفنيدق

مطلب رقم 1890 - 76

تاريخ اإليداع : 25  سبتمبر  2020. 

 طالب التحفيظ : السيد محمد املرواني اإلدريسي بن محمد ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الغريسة" ؛             

نوعـه : أرض عارية .

حي  مرتيل  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

السواني احملل املدعو : الغريسة .

مساحتـه : 08 آر تقريبا؛

حـدوده :

شماال :  محمد العمراني ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : عبد الرحمان العمراني ؛

غربا : الواد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- صورة شمسية غير مصادق عليها لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 

07 ربيع الثاني 1415 املوافق لـ 14 سبتمبر 1994؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 من رجب  1419 املوافق لـ 13 نوفمبر 1998؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 من شعبان 1421 املوافق لـ 23 نوفمبر 2000؛

  949 رقم  حتت  مبرتيل  احلضرية  اجلماعة  عن  صادرة  إدارية  شهادة   -

مؤرخة في 16-09-2020.

2020 على  25 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 14:30 زواال . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف   

 

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5093 - 77

تاريخ اإليداع : 16 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف بوجدة ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » مقبرة اوالد سايح «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » مقبرة اوالد سايح «؛ 

نوعه : مقبرة  ؛

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

مساحته االجمالية : 01 هـ 00 ارا 00 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : ورثة العدلي الشيخ ؛

شرقا : طريق عمومي ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة العدلي الشيخ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

- نسخة من مدونة االوقاف ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  23 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا . 

مطلب رقم 5094 - 77

تاريخ اإليداع : 18 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل الزريكة بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » احلرشة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » احلرشة «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد،  جماعة اسلي –بني وكيل ، دوار الهمال ؛ 

مساحته االجمالية : 06 هــ 80 ارا 67 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : الزريكة نور الدين ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد :  23469 - 02 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد :  22605 - 02 والرسم العقاري عدد :  

117268 - 02 ؛

غربا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

- رسم ملكية عدد367 صحيفة 428 كناش 155 بتاريخ 01 - 08 - 2018 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  19 نوفمبر 2020 على الساعة احلادية 

عشر صباحا . 

مطلب رقم 5095 - 77

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف بوجدة ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » مقبرة اوالد املاحي «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » مقبرة اوالد املاحي «؛ 

نوعه : مقبرة  ؛

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

مساحته االجمالية : 65 ارا 00 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد :  o - 8779 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد :  o - 8778 ؛
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جنوبا : طريق عمومي ؛

غربا : الرسم العقاري عدد :  19142 - 77؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

- نسخة من مدونة االوقاف ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  23 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 5096 - 77

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : مندوب امالك الدولة بوجدة ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » عمار «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » عمار «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد،  جماعة اهل انكاد ؛ 

مساحته االجمالية : 01 هــ 00 ارا 00 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : الدولة ) امللك اخلاص( ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد :  17189 - 02 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد :  132919 - 02 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد :  98299 - 02؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 - القرار الوزاري املشترك عدد -779 73 بتاريخ :  30 - 07 - 1973 ؛

2 - نسخة من كناش احملتويات المالك الدولة بوجدة بتاريخ : 18 - 06 - 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  26 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا . 

مطلب رقم 5097 - 77

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : احلسن بولغشة بن احمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » ملك حساني 2 «؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : » ملك حساني 2 «؛ 

نوعه : ارض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد،  جماعة بني خالد ، دوار اعزيزاين ؛ 

مساحته االجمالية : 01 هــ 19 ارا 00 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

شرقا : ميمون درار ؛

جنوبا : ورثة عبد احلميد حساني ؛

غربا : طريق معبدة بعرض 30 متر؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 - رسم ملكية عدد306 صحيفة 400 كناش 149 بتاريخ 08 - 02 - 2018 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 7 بتاريخ :  01 - 02 - 2018 ؛

3 - عقد بيع عدد231 صحيفة 257 كناش 173 بتاريخ :  28 - 07 - 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  24 نوفمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى :  » يزيزة تيسة ركاين «

مطلب التحفيظ عدد 20158 – 02

الذي نشرت خالصة مطلبه  باجلريدة الرسمية عدد 3997 

بتاريخ 07 يوليو 1989

واعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 4493

بتاريخ  09 - 12 - 1998

مبقتضى مطلب اصالحي مصادق على امضائه بتاريخ : 22 سبتمبر 2020،

مطلب  موضوع   » ركاين  تيسة  يزيزة   « املدعو  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

التحفيظ عدد 20158 – 02، الكائن بعمالة وجدة أنكاد، جماعة اهل 

انكاد ،  دوار اوالد ارزين  .

تتابع من اآلن فصاعدا بالنسبة للقطعة رقم 01 :

مبساحة قدرها : 16 هـ 09 آرا 20 س، 

عوضا عن 10 هكتارات 09 ارات 20 سنتيارا،  

اي مبساحة اجمالية قدرها :  32 هكتارا 88 ارا 40 سنتيارا  

بدال من : 26 هـ 88 ارا 40 س ، وذلك بناء على  : 

على  2020  عالوة   -  02  -  11   : بتاريخ  للتصميم  تعديلي  - محضر 

الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد

      كمال عونة

 

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم  5627 - 80

تاريخ اإليداع :  11 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :  حسن حليم بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك حليم "

نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : دوار املعاشية اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : ايت موالي ؛  

غربا :  يوسف عباد ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 25 - 03 - 2010.

تاريخ التحديد املؤقت : 11 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم  5628 - 80

تاريخ اإليداع :  11 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :  محمد البوهالي بن العياشي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك البوهالي "
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نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : حي اجلوالن اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 ار 02 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : عبد اهلل أمليل؛   

جنوبا : عبد اهلل أمليل ؛  

غربا :  احلسني الفارسي ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع تابت التاريخ  مؤرخ في 02 - 10 - 2019.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 29 - 10 - 2008.

تاريخ التحديد املؤقت : 11 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم  5629 - 80

تاريخ اإليداع :  15 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :  احمد بوستة بن صالح.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك بوستة 1 "

نوعه :  أرض فالحية بها بيوت بالستيكية وبئر ،

إقليم أشتوكة- بيبي  الترابية سيدي  اجلماعة  العزيب  دوار   : موقعه 

أيت باها

مساحته : 01 هكتار 77 ار 93 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوكبير بوجمعة ؛

شرقا : التحديد االداري 290؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  مطلب التحفيظ عدد 11143 - 60 ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 88 ص 86 سجل األمالك 83 بتاريخ 

.2019 - 03 - 21

تاريخ التحديد املؤقت : 16 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم  5630 - 80

تاريخ اإليداع :  15 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :  احمد بوستة بن صالح.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك بوستة 2 "

نوعه :  أرض فالحية بها بيوت بالستيكية وصهريج ،

إقليم أشتوكة- بيبي  الترابية سيدي  اجلماعة  العزيب  دوار   : موقعه 

أيت باها

مساحته : 12 هكتار 50 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

العربي  العبير  بعضا  محمد  كدي  بعضا  ناصر  فارسي   : شماال 

ومنطقة التحديد االداري 290 ؛

شرقا : احمد بوستة؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  مطلب التحفيظ عدد 9101 - 60 بعضا الرسم العقاري عدد 

28464 - 60 بعضا مطلب التحفيظ عدد 11143 - 60 ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 89 ص 87 سجل األمالك 83 بتاريخ 

.2019 - 03 - 21

تاريخ التحديد املؤقت : 16 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم  5631 - 80

تاريخ اإليداع :  16 سبتمبر 2020

 طالب التحفيظ :  مندوب أمالك الدولة بأكادير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " مكتب االستثمار الفالحي ماسة"

 نوعه :  أرض فالحية بورية بها بنايات ادارية ،

موقعه : اجلماعة الترابية سيدي وساي إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 02 هكتار 87 ار 32 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : جماعة سيدي وساي بعضا الرسم العقاري عدد 90042 - 09 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 90042 - 09؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  الطريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة بأكادير مؤرخة 

في 28 - 08 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 16 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم  5632 - 80

تاريخ اإليداع :  16 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :  عبد النبي الذباغ بن العربي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك الذباغ "

نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : درب كناوة اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 90 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : مبارك املداني؛   

جنوبا : بن داود الشركي ؛  

غربا :  الطريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.
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أصل  امللك : 

بتاريخ  65 األمالك  كناش   362 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2020 - 02 - 24

- صورة طبق األصل لعقد قسمة عدلية محرر في 09 - 05 - 1991.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 05 - 10 - 1993.

- صورة طبق األصل لعقد وكالة عدلية مؤرخة في 13 - 12 - 1988.

تاريخ التحديد املؤقت : 16 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم  5633 - 80

تاريخ اإليداع :  16 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :  محمد ايت احلاج بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك ايت احلاج "

 نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : حي ايت وارغن اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 89 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : توامي ايجة بنت احمد ؛

شرقا : فاضمة احمد؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  حمزة احلسني ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد شراء عدلي مضمن بعدد 96 ص 84 سجل األمالك 32 بتاريخ 

.2014 - 09 - 16

- ملحق لعقد شراء عدلي مضمن بعدد 799 سجل األمالك 21 بتاريخ 

.2019 - 09 - 18

- صورة طبق األصل لعقد صدقة عدلية مضمنة بعدد 543 ص 328 

سجل األمالك 02 بتاريخ 23 - 08 - 1996.

تاريخ التحديد املؤقت : 16 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم  5634 - 80

تاريخ اإليداع :  17 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :  علي جالل بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك جالل "

نوعه :  أرض بها بناية من سفلي ،

موقعه : حي تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 ار 01 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : املزالي أحمد ؛

شرقا : موقف السيارات؛   

جنوبا : موقف السيارات ؛  

غربا :  جالل محمد ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 30 - 08 - 1999.

- عقد تسليم عرفي مرخ في 06 - 09 - 1999.

- ملحق عقد تسليم عرفي مؤرخ في 11 - 10 - 2007.

- صورة طبق األصل لرخصة البناء مؤرخة في 10 - 12 - 2007.

- صورة طبق األصل لتجديد رخصة البناء مؤرخة في 22 - 11 - 2019.

- صورة طبق االصل لرخصة شغل األمالك البلدية العامة مؤرخة في 

.2007 - 12 - 10

تاريخ التحديد املؤقت : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم  5635 - 80

تاريخ اإليداع :  17 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :  ابراهيم شفايري بن الطيبي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك شفايري "

نوعه :  أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ،

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 14471 - 60 ؛

شرقا : مصطفى الكيوي؛   

جنوبا : الشرقي بن داوود ؛  

غربا :  الطريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لنسخة قسمة عدلية رضائية مضمنة بعدد 07 

ص 04 سجل 07 بتاريخ 08 - 10 - 2001 .

- عقد شراء عدلي مضمن بعدد 206 ص 146 سجل األمالك 15 بتاريخ 

.2009 - 08 - 12

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 14 - 10 - 2010.

تاريخ التحديد املؤقت : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم  5636 - 80

تاريخ اإليداع :  17 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :  حسن برهوة بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك برهوة "

 نوعه :  أرض عارية بها بناية من سفلي وطابق أول وحديقة،

إقليم أشتوكة- الترابية سيدي وساي  اغبالو اجلماعة  دوار   : موقعه 

أيت باها

مساحته : 05 ار 72 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة مولود ؛

شرقا : ورثة بوحدو جامع؛   
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جنوبا : ورثة بوسالم احلسن ؛  

غربا :  الطريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   32 سجل   300 ص   309 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

. 2015 - 05 - 08

سجل   52 ص   68 بعدد  اصله  مضمن  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

األمالك 21 بتاريخ 15 - 06 - 2011.

236 سجل  259 ص  - نسخة رسم شراء عدلي مضمن اصله بعدد 

األمالك 23 بتاريخ 18 - 05 - 2012.

- نسخة رسم قسمة رضائية عدلي مضمن اصله بعدد 139 ص 113 

سجل األمالك 3 بتاريخ 15 - 02 - 1999.

- رخصة االصالح  عدد 06 - 2016 مؤرخة في 18 - 02 - 2016.

تاريخ التحديد املؤقت : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم  5637 - 80

تاريخ اإليداع :  17 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :  احلبيب شوقي بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك شوقي "

نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : حي تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 02 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فضيلة حناني؛

شرقا : عائشة حناني؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا :  الطريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  47 سجل   507 ص   492 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  عقد   -

. 2017 - 08 - 16 

 18 األمالك  سجل   248 ص   269 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 14 - 07 - 2011.

- اذن اداري عدد 39 - 2017 مؤرخة في 23 - 08 - 2017.

تاريخ التحديد املؤقت : 17 نوفمبر 2020 على الساعة 15 : 00

مطلب وقم  5638 - 80

تاريخ اإليداع :  18 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ :  بوشراوي احلسني بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " بوشراوي احلسني "

نوعه :  أرض عارية ،

موقعه : دوار ايت صالح اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مبارك الهاشم؛   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12285 - س ؛  

غربا :  الرسم العقاري عدد 6848 - 80 ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 51 االمالك  242 كناش  249 ص  بعدد  - رسم ملكية عدلي مضمن 

بتاريخ 10 - 07 - 2020 .

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلية مضمنة بعدد 454 ص 406 

سجل اخملتلفة 78 بتاريخ 18 - 10 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت : 19 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم  5639 - 80

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل األنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك اوفاحت 1 "

نوعه : أرض فالحية ،

إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  اذاوكران  همو  تن  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 02 هكتار 54 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل األنواري ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 12163 - س؛   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12163 - س بعضا الرسم العقاري عدد 

7541 - س ؛  

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لنسخة قسمة مراضاة عدلية مضمنة بعدد 07 

ص 04 سجل 07 بتاريخ 18 - 10 - 2015.

بتاريخ   59 األمالك  كناش   254 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

.2019 - 05 - 06

تاريخ التحديد املؤقت 23 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم  5640 - 80

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل األنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك اوفاحت 2 "
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نوعه : أرض فالحية ،

إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  اذاوكران  همو  تن  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 03 هكتار 28 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل األنواري ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 12163 - س؛   

جنوبا : عبد اهلل األنواري ؛  

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لنسخة رسم تسليم عدلي مضمن اصله بعدد 

584 ص 400 سجل االمالك 19 بتاريخ 15 - 07 - 2005.

بتاريخ   59 األمالك  كناش   257 بعدد  مضمن  عدلي  هبة  رسم   -

.2019 - 05 - 06

تاريخ التحديد املؤقت 23 نوفمبر 2020 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم  5641 - 80

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل األنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك اوفاحت 3 "

 نوعه : أرض فالحية ،

إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  اذاوكران  همو  تن  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 هكتار 93 ار 33 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فاحت األنواري ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 12163 - س؛   

جنوبا : عبد اهلل االنواري ؛  

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لنسخة قسمة مراضاة عدلية مضمنة بعدد 07 

ص 04 سجل 07 بتاريخ 18 - 10 - 2015.

بتاريخ   59 األمالك  كناش   259 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

.2019 - 05 - 06

تاريخ التحديد املؤقت 23 نوفمبر 2020 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم  5642 - 80

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل األنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك محمد 3 "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : طريق السبت اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 01 هكتار 06 ار 24 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل األنواري ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 12163 - س؛   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12163 - س بعضا الرسم العقاري عدد 

7541 - س ؛  

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لنسخة قسمة مراضاة عدلية مضمنة بعدد 07 

ص 04 سجل 07 بتاريخ 18 - 10 - 2015.

- رسم صدقة عدلي مضمن بعدد 08 ص 04 كناش األمالك 89 بتاريخ 

.2020 - 06 - 24

تاريخ التحديد املؤقت 23 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم  5643 - 80

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل األنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك الضرك "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : دوار تن بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 02 هكتار 75 ار 57 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 47523 - 09 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 8626 - 80؛   

جنوبا : فاحت األنواري ؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 45773 - 09 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 270 ص 228 كناش األمالك 32 

بتاريخ 13 - 10 - 2014.

تاريخ التحديد املؤقت 23 نوفمبر 2020 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم  5644 - 80

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : ابراهيم ملكوض بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " بن الرايس "

نوعه : أرض عارية ،

إقليم أشتوكة- الترابية سيدي وساي  اغبالو اجلماعة  دوار   : موقعه 

أيت باها

مساحته : 07 ار 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حلو محمد ؛

شرقا : الطريق؛   
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جنوبا : متوكل جامع ؛  

غربا : احلسني بقدور ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

 12 األمالك  كناش   372 ص   514 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 07 - 08 - 2006.

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 427 ص 447 بتاريخ 21 - 04 - 2004.

تاريخ التحديد املؤقت 23 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم  5645 - 80

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : احلسني اوهني بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " اوهني "

نوعه : أرض فالحية ،

إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  اغرايسن  دوار  مزارع   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 هكتار 05 ار 13 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اوهني احلسني ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2868 - 60 بعضا كديرة محمد بعضا 

مطلب التحفيظ عدد 13178 - 60؛   

جنوبا : كديرة محمد ؛  

غربا : ايت بضاج بعضا الرسم العقاري عدد 12179 - 80 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  60 األمالك  كناش   371 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2019 - 05 - 28 

 381 ص   689 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

كناش التركات 22 بتاريخ 24 - 10 - 2012.

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بعدد 647 كناش اخملتلفة 

17 بتاريخ 31 - 10 - 2017.

- عقد قسمة رضائية ثابتة التاريخ مؤرخة في 30 - 04 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 23 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم  5646 - 80

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020

 طالبو التحفيظ : 

- فاطمة االدريسي بنت موالي حفيض بنسبة 1 سهم من أصل 8 أسهم.

- نزهة االدريسي بنت موالي حفيض بنسبة 1 سهم من أصل 8 أسهم.

- جناة االدريسي بنت موالي حفيض بنسبة 1 سهم من أصل 8 أسهم.

- اصفية االدريسي بنت موالي حفيض بنسبة 1 سهم من أصل 8 أسهم.

- موالي ادريس االدريسي بنت موالي حفيض بنسبة 2 أسهم من أصل 8 أسهم.

- محمد االدريسي بنت موالي حفيض بنسبة 2 أسهم من أصل 8 أسهم.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك موالي حفيظ "

نوعه : أرض فالحية ،

إقليم أشتوكة- الصفاء  واد  الترابية  دوار بوعالكة اجلماعة   : موقعه 

أيت باها

مساحته : 02 هكتار 11 ار 03 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت اليزيد ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 89460 - 09؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا : ورثة ايت حمدان ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 1023 كناش 54 بتاريخ 16 - 04 - 1990.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 - 02 - 1975.

 645 بعدد  مضمن  عدلي  وفريضة  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

كناش 266 بتاريخ 31 - 08 - 2017.

تاريخ التحديد املؤقت 23 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم  5647 - 80

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل األنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك محمد 4 "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : حي تني بيوكرى طريق السبت اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 05 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 19982 - 09 ؛  

غربا : االنواري عبد اهلل ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بعدد  مضمنة  عدلية  رضائية  قسمة  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

688 ص 324 سجل االمالك 1 بتاريخ 16 - 03 - 1995.

- صورة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 15 - 12 - 1978.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 07 - 06 - 2000.

كناش   551 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

التركات 28 بتاريخ 31 - 08 - 2016.

 83 االمالك  419 سجل  477 ص  بعدد  عدلي مضمن  رسم صدقة   -

بتاريخ 18 - 02 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 24 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 00
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مطلب رقم  5648 - 80

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020

طالبو التحفيظ : 

- عبد اهلل األنواري بن محمد بنسبة 1 من أصل 2 أسهم.

- مبارك حوران بن بوجمع بنسبة 1 من أصل 2 أسهم.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك محمد وعمر "

 نوعه : أرض عارية ،

موقعه : طريق اخلميس اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 14 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 13037 - 60 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 19161 - 09؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 13223 - 80 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لعقد صدقة عدلية مضمنة بعدد 478 ص 420 

سجل االمالك 83 بتاريخ 18 - 02 - 2020.

بعدد  مضمنة  عدلية  رضائية  قسمة  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

688 ص 324 سجل االمالك 1 بتاريخ 16 - 03 - 1995.

- صورة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 15 - 12 - 1978.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 07 - 06 - 2000.

كناش   551 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

التركات 28 بتاريخ 31 - 08 - 2016.

تاريخ التحديد املؤقت 24 نوفمبر 2020 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم  5649 - 80

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : مبارك ناشطي بن احمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " اركان كسرج "

نوعه : أرض بور فالحية ،

إقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  اغبالو  دوار  مزارع   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 03 هكتار 89 ار 08 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3992 - 80 بعضا الرسم العقاري عدد 

3647 - 80 ؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : افولوس محمد ومن معه ؛  

غربا : ورثة اوعال ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

 18 االمالك  سجل   445 ص   975 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 06 - 04 - 2010.

سجل   359 ص   339 بعدد  مضمنة  عدلية  رضائية  قسمة  رسم   -

األمالك 35 بتاريخ 01 - 03 - 2016.

مضمن  عدلي  رضائية  قسمة  رسم  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

اصلها بعدد 535 ص 357 سجل االمالك 14 بتاريخ 24 - 08 - 2007.

تاريخ التحديد املؤقت 24 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم  5650 - 80

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : مصطفى بن عال بن حلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " اكوالي 1 "

نوعه : أرض عارية ،

إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  بوالصابون  ايت  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 04 ار 41 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوهرود احلسن بعضا فاضمة بوهرود ؛

شرقا : ورثة ابراهيم اوهمو؛   

جنوبا : علي بوهرود بعضا جامع بوهرود ؛  

غربا : الطريق بعضا وعلي بوهرود ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  43 االمالك  سجل   574 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  عقد   -

.2016 - 11 - 14 

- عقد شراء عدلي مضمن بعدد 13 ص 12 سجل االمالك 24 بتاريخ 

.2013 - 01 - 10

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 19 - 10 - 2011.

تاريخ التحديد املؤقت 24 نوفمبر 2020 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم  5651 - 80

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020

طالب التحفيظ : احليان رشيد بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الزهور 3 "

نوعه : أرض عارية فالحية ،

موقعه : دوار امجاض اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 05 هكتار 57 ار 56 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10843 - 80 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 12297 - 80؛   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12297 - 80 بعضا مطلب التحفيظ عدد 

2957 - 80 ؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 12464 - 80 بعضا مطلب التحفيظ عدد 

2957 - 80 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل  امللك : 

- عقد شراء عدلي مضمن بعدد 456 ص 470 سجل االمالك 32 بتاريخ 

.2015 - 05 - 27

- صورة طبق األصل لعقد مخارجة عدلي مضمن بعدد 347 ص 321 

سجل االمالك 42 بتاريخ 02 - 05 - 2013.

- عقد مبادلة عرفي مؤرخ في 08 - 11 - 2010.

- عقد شراء عدلي مضمن بعدد 44 ص 31 سجل االمالك 10 بتاريخ 

.2004 - 07 - 16

- صورة طبق األصل لعقد وكالة عدلية مضمنة بعدد 505 ص 276 

سجل اخملتلفة 16 بتاريخ 03 - 05 - 2001.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 - 12 - 2004.

- رسم مخلف عدلي مضمن مؤرخ في 03 - 03 - 2004.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 29 - 07 - 2004.

 265 294 ص  اراثة عدلية مضمنة بعدد  - صورة طبق األصل لرسم 

سجل التركات 05 بتاريخ 03 - 06 - 2004.

تاريخ التحديد املؤقت 24 نوفمبر 2020 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم  5652 - 80

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020

طالبة التحفيظ : حفيظة دغنو بنت محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك حفيظة "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : دوار الزاوية اجلماعة الترابية ماسة إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 03 ار 82 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : لعبيل احلسن بعضا عبد الوهاب ؛

شرقا : الزعيم محمد؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا : بوحلليب مبارك بعضا افيس عبد اهلل ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  68 االمالك  سجل   89 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2020 - 07 - 23 

تاريخ التحديد املؤقت 24 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 00

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

محمد بلقايد   

 

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5039  - 81

تاريخ اإليداع : 21 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :  احمد جنيب بن اسماعيل.

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

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

نوعه : ارض فالحية بها اربع بنايات، بئر ومسبح.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار اجغيدرات.

مساحته :  90 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  مطلب التحفيظ رقمي 5563  - 16 و 4653  - 16؛

شرقا :  اجديرة اخلياطي مطلب التحفيظ رقم 2965  - 81 ؛ 

جنوبا :  ممر من ورائه  مطلب التحفيظ رقم 4048  - 81 ؛ 

غربا :  الطريق العمومية. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

 29 رقم  العقار  245 كناش  223 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 06  - 06  - 2017 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 230 ص 266 كناش العقار رقم 29 

بتاريخ 08  - 10  - 2015 توثيق تيفلت 

3.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 231 ص 267 كناش العقار رقم 29 

بتاريخ 08  - 10  - 2015 توثيق تيفلت. 

4.شهادة إدارية عدد 104 مؤرخة في 08  - 09  - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  23 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5040  - 81

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع :  

1.سعيد البيلق بن عبد القادر بنسبة ½.

2.سميرة الشبة بنت محمد بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "كرمة السباسب".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  " كرمة السباسب ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار احلرابلة.

مساحته :  50 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  مطلب التحفيظ رقم 22659  - 16 رشيد النجيب؛

شرقا :  ممر عمومي ؛ 

جنوبا :  محمد النجيب ؛ 

غربا :  احلنافي ازوط. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 74 ص 96 كناش العقار رقم 54 بتاريخ 

12  - 11  - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم مبادلة عدلي ضمن بعدد 61 ص 62 كناش العقار رقم 118 

بتاريخ 30  - 10  - 2002 توثيق تيفلت 
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3.نسخة رسمية لرسم ملكية عدلي ضمن اصله بعدد 219 ص 222 

كناش العقار رقم 58 بتاريخ 03  - 06  - 1999 توثيق تيفلت. 

4.شهادة إدارية عدد 22 مؤرخة في 07  - 08  - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  24 نوفمبر 2020 على 

الساعة 11  : 30 د.

مطلب رقم 5041  - 81

تاريخ اإليداع : 22 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :  فاطمة امشعر بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "البيرات عني السعيدي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  " البيرات عني السعيدي ".       

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته :  27 آر 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  بنموحات موحات؛

شرقا :  مقراط خيرة ؛ 

جنوبا :  ورثة عبد اهلل كوطو ؛ 

غربا :  ورثة عبد اهلل كوطو. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

1.رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 201 ص 261 كناش العقار رقم 47 

بتاريخ 17  - 09  - 2018 توثيق تيفلت.

 36 رقم  العقار  كناش   01 ص   01 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .2

بتاريخ 30  - 09  - 2016 توثيق تيفلت 

 30 399 كناش العقار رقم  37 ص  3.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 26  - 10  - 2015 توثيق تيفلت. 

4.شهادة إدارية عدد 88 مؤرخة في 07  - 09  - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  24 نوفمبر 2020 على 

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 5042  - 81

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :  زهير ليديدي بن محمد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  " بالد حلوى ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت محمد او عبد اهلل.

مساحته :  98 آر 70 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  مطلب التحفيظ رقم 16230  - 16 ؛

شرقا :  زكري يونس، زكري هشام ؛ 

جنوبا :  ميلود امزيل ممر ؛ 

غربا :  حليمة زكري، عادل العود. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

 57 رقم  العقار  369 كناش  412 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 01  - 09  - 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 372 ص 394 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 19  - 08  - 2020 توثيق تيفلت 

3.شهادة إدارية عدد 43 مؤرخة في 11  - 09  - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  24 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5043  - 81

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالبوا التحفيظ على الشياع :  

1.عباس مرزوك بن عبد الكرمي بنسبة 1  - 3.

2.بنعمرو الصيدي بن احمد بنسبة 1  - 3.

3.حسن مرزوك بن عبد الكرمي بنسبة 1  - 3.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "قاضي حاجة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  " قاضي حاجة ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت عمر.

مساحته :  01 هـ 74 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  ممر عمومي ؛

شرقا :  اطريعي اعمر ؛ 

جنوبا :  ملك جماعي ؛ 

غربا :  محسن الغازي. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

 05 رقم  العقار  433 كناش  502 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 04  - 02  - 2010 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 353 ص 405 كناش العقار رقم 05 

بتاريخ 12  - 01  - 2010 توثيق تيفلت 

3. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 239 ص 203 كناش العقار رقم 05 

بتاريخ 24  - 12  - 2009 توثيق تيفلت 

4.شهادة إدارية عدد 14 مؤرخة في 18  - 06  - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  25 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5044  - 81

تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع :  

1.عباس مرزوك بن عبد الكرمي بنسبة 1  - 3.
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2.بنعمرو الصيدي بن احمد بنسبة 1  - 3.

3.حسن مرزوك بن عبد الكرمي بنسبة 1  - 3.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "فدان سيدي قاضي حاجة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  " فدان سيدي قاضي حاجة ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت عمر.

مساحته :  05 هـ 30 آر تقريبا.

اجملاورون : 

 ،16 -  14545 :  ورثة الفقير ادريس بنعيسى، مطلب التحفيظ رقم  شماال 

حسن الغازي ؛

شرقا :  حميد البلبال بن عزوز ؛ 

:  ورثة حميدة الزهاني، ورثة حميدة ديكة، محمد السماحي،  جنوبا 

ورثة اخلياطي بقاش ؛ 

غربا :  امللك الغابوي، ورثة الفقير ادريس، محسن الغازي، ورثة حميدة زهاني. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

 05 رقم  العقار  361 كناش  418 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 22  - 01  - 2010 توثيق تيفلت.

2. رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 124 ص 136 كناش التركات 

رقم 04 بتاريخ 22  - 12  - 2009 توثيق تيفلت 

3. رسم موجب متخلف عدلي ضمن بعدد 172 ص 192 كناش التركات 

رقم 04 بتاريخ 15  - 01  - 2010 توثيق تيفلت 

4. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 912 ص 461 كناش االمالك رقم 34 

بتاريخ 12  - 11  - 1975 توثيق تيفلت 

5. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 437 ص 191 كناش 1 رقم 18 بتاريخ 

14  - 11  - 1969 توثيق تيفلت 

6. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 128 ص 95 كناش 1 رقم 47 بتاريخ 

22  - 05  - 1980 توثيق تيفلت 

7.شهادة إدارية عدد 13 مؤرخة في 18  - 06  - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  25 نوفمبر 2020 على 

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 5045  - 81

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :  بوعزة احلاج بن محمد.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت  موقعه 

موسى واعمر.

مساحته :  78 آر 06 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  صابر حسنة مطلب التحفيظ رقم 22925  - 16 ؛

شرقا :  اعريش الرياحي الرسم العقاري رقم 40385  - 16 ؛ 

جنوبا :  حجي سعيد ؛ 

غربا :  الطريق العمومية من ورائها احلاج بوعزة. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 425 ص 388 كناش العقار رقم 57 

بتاريخ 04  - 09  - 2020 توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية عدد 115 مؤرخة في 15  - 09  - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  25 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5046  - 81

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :  بوعزة احلاج بن محمد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  " فدان لودي 1".       

نوعه : ارض فالحية.

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت  موقعه 

موسى واعمر.

مساحته :  01 هـ 06 آر 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  حادة بوعياد؛

شرقا :  الطريق العمومية من ورائها احلاج بوعزة ؛ 

جنوبا :  حجي عالل وحجي فاطمة ؛ 

غربا :  ورثة صابر محمد. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 424 ص 386 كناش العقار رقم 57 

بتاريخ 04  - 09  - 2020 توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية عدد 114 مؤرخة في 15  - 09  - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  25 نوفمبر 2020 على 

الساعة 11  : 00 د.

مطلب رقم 5047  - 81

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :  ميمون صوفي بن محمد.

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك مزارع ايت علي اوحلسن.

مساحته :  23 آر 55 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  الطريق العمومية ؛

شرقا :  احمد الرغاي ؛ 

جنوبا :  حميد اجبيلو الرسمم العقاري رقم 34105  - 16 ؛ 

غربا :  حميد اجبيلو الرسمم العقاري رقم 34105  - 16. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

4584 ص 468 كناش االمالك رقم 28  -  1

19 بتاريخ 24  - 02  - 2020 توثيق سال.

2.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 378 ص 426 كناش االمالك رقم 150 

بتاريخ 15  - 05  - 2019 توثيق تيداس.

كناش   189 ص   124 بعدد  ضمن  عدلي  وفريضة  اراثة  نظير  3.رسم 

التركات رقم 22 بتاريخ 22  - 03  - 2018 توثيق تيفلت.

4.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 552 ص 356 كناش العقار رقم 86 

بتاريخ 15  - 12  - 2008 توثيق تيفلت.

5.شهادة إدارية عدد 11 مؤرخة في 11  - 02  - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  26 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5048  - 81

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :  محمد البالج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "فدان ملقص 2".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  " فدان ملقص 2".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.

مساحته :  50 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  فطومة البالج ؛

شرقا :  مطلب التحفيظ رقم 15627  - 16 ؛ 

جنوبا :  لغجيلي البشير بن احلفيظ ؛ 

غربا :  البالج رقية بفصل ممر. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

1.رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 390 ص 373 كناش العقار رقم 31 

بتاريخ 29  - 01  - 2016 توثيق تيفلت.

2.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 254 ص 284 كناش العقار رقم 20 

بتاريخ 06  - 12  - 2013 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 29 مؤرخة في 08  - 09  - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  26 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5049  - 81

تاريخ اإليداع : 24 سبتمبر 2020.

طالب التحفيظ :  فطومة البالج بنت احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "فدان ملقص 1".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  " فدان ملقص 1".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.

مساحته :  51 آر 86 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  مطلب التحفيظ رقم 15627  - 16 ورثة البالج احلسني؛

شرقا :  مطلب التحفيظ رقم 15627  - 16 ؛ 

جنوبا :  مطلب التحفيظ رقم 23280  - 16 ؛ 

غربا :  البالج رقية. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  ال شيء. 

أصل امللك :  

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 254 ص 284 كناش العقار رقم 20 

بتاريخ 06  - 12  - 2013 توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية عدد 30 مؤرخة في 08  - 09  - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  26 نوفمبر 2020 على 

الساعة 11  : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "راس سهب السمار"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 2370  - 81.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 21  سبتمبر 2020 فان مسطرة 

تيفلت  بدائرة  الكائن   " السمار  راس سهب   " املسمى  امللك  حتفيظ 

جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت بارحو موضوع مطلب 

التحفيظ رقم 2370  - 81 ستتابع من االن فصاعدا في اسم السيد 

مراد القادري بن احمد بصفته طالب التحفيظ الوحيد.

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

1. رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 215 ص 327 كناش التركات رقم 24 

بتاريخ 21  - 02  - 2020 توثيق تيفلت.

2.عقد توثيقي مؤرخ في 08  - 09  - 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو    
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محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم  2114 - 82
تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020 . 

طالب التحفيظ  : عبد اجمليد الزاهير بن سليمان.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض الشعبة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" أرض الشعبة "
نوعه : أرض عارية .

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة اوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام".

مساحته:  01 آر تقريبا. 
حدوده : 
اجملاورون :

شماال : زنقة ؛ 
شرقا : زنقة؛

جنوبا : وفا الصاحلة ؛ 
غربا : وفا الزوهرة.

احلقوق العينية : الشيء            
أصل امللك :

-  رسم شراء عدلي بتاريخ 25 سبتمبر 2013؛ 
-   رسم ملكية عدلي بتاريخ 30 اغسطس 2013؛

-  وكالة عرفية بتاريخ 01 فبراير2020؛
-  وكالة عرفية بتاريخ 09 أبريل2020؛

-  شهادة إدارية بتاريخ 15 أكتوبر 2019؛
2020 على  23 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11:00  صباحا.

مطلب رقم 2115 - 82
تاريخ اإليداع : 23 سبتمبر 2020 . 

طالب التحفيظ  : عبد الرحيم النماوي بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حي الرشاد "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" حي الرشاد "
نوعه : أرض عارية .

املدعو  احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
"حي الرشاد".

مساحته:  03 آر 60 سنتيار تقريبا. 
حدوده : 
اجملاورون :

شماال : زنقة ؛ 
شرقا : الرسم العقاري عدد 25409 - 10؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10141 - 68 ؛ 
غربا : زنقة.

احلقوق العينية : الشيء            
أصل امللك :

-  نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 25 نوفمبر 1987؛ 
-   رسم شراء عدلي بتاريخ 25 نوفمبر 1987؛

-  شهادة إدارية بتاريخ 21 سبتمبر 2020؛

-  تصريح عرفي مؤرخ في 01 سبتمبر 2020؛

 -  شهادة إدارية بتاريخ 28 أغسطس 2020؛

2020 على  23 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13:00  بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "شعبة"

مطلب رقم 78 - 82  الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 942  املؤرخة في 18 يناير 2017.

مسطرة  فإن   2020 سبتمبر   17 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " شعبة" ذي املطلب عدد   78 - 82، الكائن بإقليم 

زمام  أوالد  وجماعة  قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه 

احملل املدعو " أوالد زمام" تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة :

- فاطمة فروق بنت محمد بنسبة 07 أسهم من أصل 72 سهم؛

- احلبيب فروق بن محمد بنسبة 14سهم من أصل 72سهم؛        

- خديجة فروق بنت محمد بنسبة 07 أسهم من أصل 72 سهم؛

- حفيظة فروق بنت محمد بنسبة 07 أسهم من أصل 72 سهم؛

- الكبير فروق بن محمد بنسبة 14 سهم من أصل 72 سهم؛

- بديعة فروق بنت محمد بنسبة 07 أسهم من أصل 72 سهم؛

- عزيزة فروق بنت محمد بنسبة 07 أسهم من أصل 72 سهم؛

- بوشبوش مولودة بنت احلاج الصغير بنسبة 9 أسهم من أصل 72 سهم.

 وذلك استنادا إلى :

-  مطلب تقييد مؤرخ في 11 سبتمبر 2020؛

-  رسم إراثة بفريضة عدلية مؤرخ في 17 أغسطس 2020؛

-  نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 08 سبتمبر 2020؛

و كذا الوثائق املودعة سابقا.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

كرمي ناجيم   

 

محافظة ازمور

مطلب رقم 2 - 84

تاريخ اإليداع  : 15 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : السعدية قروي بنت احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض امزيريرة 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض امزيريرة 1

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة أوالد رحمون، دوار شعبة احلوالة.

مساحته : 28 آ 64 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أرض البلدية.

شرقا  : الطريق. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 99757 - 08. 

غربا  : رسم عقاري عدد 156336 - 08.
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احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :  

موافق األولى  جمادى   16 في  مؤرخ  عدلي  بنظير  ملكية  رسم    -  1

.)2011 - 04 - 20(

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ذو القعدة 1432 موافق)06 - 10 - 2011(.

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 13 - 07 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  16 نوفمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 3 - 84

تاريخ اإليداع  : 15 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : امللك اخلاص للدولة

بوشعيب  موالي  ثانوية  توسيع   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

بأزمور 1613 حضري

موالي  ثانوية  توسيع   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

بوشعيب بأزمور القطعة رقم 3 - 4

نوعه : أرض بها بنايات مدرسية.

موقعه : إقليم اجلديدة، ثانوية موالي بوشعيب بأزمور.

مساحته : 21 آ 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امللك اخلاص للدولة.

شرقا  : رسم عقاري عدد 12872 - ج. 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة. 

غربا  : امللك اخلاص للدولة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -  عقد شراء عرفي مؤرخ في 24 - 03 - 1981.

احملكمة  عن  صادر  امللكية  نقل  حكم  من  األصل  طبق  نسخة   -  2

اإلدارية عدد 143 بتاريخ 17 - 01 - 2018.

باقتناء عدة  للترخيص  املالية  لوزير  قرار  - نسخة طبق األصل من   3

قطع أرضية مؤرخ في 06 - 02 - 1981.

بكناش  حضري   1613 عدد  الدولة  ملك  تسجيل  من  نسخة   -  4

احملتويات مؤرخ في 28 - 08 - 2020.

5 - نسخة للجريدة الرسمية عدد 6406 مؤرخة في 22 - 10 - 2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  16 نوفمبر 2020 على 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 4 - 84

تاريخ اإليداع  : 17 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : محمد احليرش بن بوجمعة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض مزيزة 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك احليريش 2

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار املزاوير.

مساحته : 58 آ 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوشعيب قندول.

شرقا  : واد أم الربيع. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 5408 - س. 

غربا  : ورثة بوشعيب كانير.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 رجب 1441 موافق)02 - 03 - 2020(.

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 رجب 1441 موافق)03 - 03 - 2020(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  19 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 5 - 84

تاريخ اإليداع  : 17 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : محمد احليرش بن بوجمعة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد مزيرة 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد نيزار1

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار الدشرة املزاوير.

مساحته : 11 آ 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 1786 - س.

شرقا  : واد أم الربيع. 

جنوبا : عبد القادر ملغيزي. 

غربا  : ورثة حمو كانير.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

موافق  1441 رجب   07 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم    -  1

.)2020 - 03 - 02(

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 رجب 1441 موافق)03 - 03 - 2020(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  19 نوفمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 6 - 84

تاريخ اإليداع  : 17 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : محمد احليرش بن بوجمعة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : امزيررة 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد احليريش 1

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار الدشرة املزاوير.

مساحته : 50 آ 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عائشة العسري.

شرقا  : رسم عقاري عدد 1736 - س و ورثة عبد اهلل العسري. 
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جنوبا : واد ام الربيع. 
غربا  : التباع.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
أصل امللك :

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 رجب 1441 موافق)02 - 03 - 2020(.
2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 رجب 1441 موافق)03 - 03 - 2020(.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  19 نوفمبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 7 - 84
تاريخ اإليداع  : 17 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : حتيم بناني بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الكندول

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الكندول أيضا
نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة لغديرة، دوار الدريع.
مساحته : 18 آ 98 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : مطلب حتفيظ عدد 104399 - 08.
شرقا  : مطلب حتفيظ عدد 104399 - 08. 

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 62064 - 08. 
غربا  : رسم عقاري عدد 11899 - ج.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
أصل امللك :

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 محرم 1438 موافق)20 - 10 - 2016(.
2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 محرم 1441 موافق)09 - 09 - 2019(.

موافق  1441 الثانية  جمادى   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -  3
.)2020 - 02 - 22(

4 - شهادة إدارية عدد 91 بتاريخ 17 - 10 - 2016.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  19 نوفمبر 2020 على 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 8 - 84
تاريخ اإليداع  : 21 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : عادل فارس بن أحمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : كدية خملافة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كدية خملافة
نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 20 آ 28 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : برخاوية ابراهيم.
شرقا  : طريق. 

اخملفي  و  رقية  صحيف  و  خديجة  صفيح  بورثة  خاص  طريق   : جنوبا 
فاطمة. 

غربا  : سلوكي احمد.
احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :
موافق  1438 صفر   04 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة    -  1

.)2016 - 11 - 04(
2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 صفر 1441 موافق)17 - 10 - 2019(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  23 نوفمبر 2020 على 
الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 9 - 84
تاريخ اإليداع  : 21 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : حنانيا ملول بن هارون
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الشروفة 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الشروفة 1
نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 14 آ 91 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 78600 - 08.
شرقا   : ملول حننية. 

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 104771 - 08 و صالح الدين. 
غربا  : مطلب حتفيظ عدد 78600 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
أصل امللك :  

موافق  1438 الثانية  جمادى   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم    -  1
.)2017 - 03 - 22(

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 محرم 1439 موافق)14 - 10 - 2017(.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  23 نوفمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 10 - 84
تاريخ اإليداع  : 21 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : حنانيا ملول بن هارون
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الشروفة 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الشروفة 2
نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 39 آ 98 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 9026 - ز.
شرقا   : ملول حننية. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 81368 - 08 و ملول حننية. 
غربا  : مطلب حتفيظ عدد 78600 - 08 و املطلب عدد 100747 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
أصل امللك : 

1438 موافق الثانية  23 جمادى  في  -  رسم ملكية عدلي مؤرخ   1 
.)2017 - 03 - 22(
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 -  10  - موافق)14   1439 234 محرم  2
.)2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  23 نوفمبر 2020 على 
الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 11 - 84
تاريخ اإليداع  : 21 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : سعيد احلنوني بن عبد اهلل
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد العيايطة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد العيايطة
نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار العيايطة.
مساحته : 80 آ 98 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : مطلب حتفيظ عدد 82628 - 08.
شرقا   : رسم عقاري عدد 151960 - 08. 

جنوبا : غشوة اربوبي. 
غربا   : اجلياللي الوردي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
أصل امللك :

موافق  1441 الثاني  ربيع   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم    -  1
.)2019 - 12 - 21(

موافق  1441 الثانية  جمادى   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -  2
.)2020 - 02 - 22(

موافق  1441 األولى  جمادى   12 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -  3
.)2020 - 01 - 07(

4 -  رسم وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1441 موافق 
.)2019 - 12 - 12(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  23 نوفمبر 2020 على 
الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 12 - 84
تاريخ اإليداع  : 21 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : بوشعيب احلجاجي بن احمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلويطات

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلويطات
نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار املناصير.
مساحته : 57 آ 70 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : ورثة عابد امليلودي.

شرقا   : ورثة عبد السالم عابد. 
جنوبا : ورثة علي مطيع. 

غربا   : مسلك.
احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :  
 1437 شعبان   16 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  من  نسخة    -  1

موافق)23 - 05 - 2016(.

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 صفر 1438 موافق)29 - 11 - 2016(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  23 نوفمبر 2020 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 13 - 84

تاريخ اإليداع  : 23 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : حميد الكحالوي بن سعيد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بلدة سيدي غامن

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بلدة سيدي غامن

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار العدير.

مساحته : 48 آ 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عالل و العياشي.

شرقا   : موسى ولد غامن. 

جنوبا : رشيدة بلفقير. 

غربا   : طريق عمومية.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 قعدة 1438 موافق)31 - 07 - 2017(.

2 -  شهادة إدارية عدد  153 ق - ح املؤرخة في 21 - 09 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  24 نوفمبر 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم  14 - 84

تاريخ اإليداع  : 23 سبتمبر 2020 

طالب التحفيظ  : أحمد الراغب بن اسماعيل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض حائط الشلح

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض حائط الشلح

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار املساعدة.

مساحته : 91 آ 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حسن بن رحال و ورثة قرطاف بوشعيب.

شرقا   : ورثة قرطاف بوشعيب. 

جنوبا : ورثة عالل بن محمد و ورثة قرطاف بوشعيب. 

غربا   : السالك العروسي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - عقد ملكية عدلي مؤرخ في 14 شوال 1429 موافق)14 - 10 - 2008(.

770 - م أ ج املؤرخة في  2 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 

.2020 - 07 - 16

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  24 نوفمبر 2020 على 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور

املعطي زديد     



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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مساحته : 40آ98 س؛

نوعـه: أرض فالحية بها أشجار مختلفة ؛

 اجملاورون

شماال: طريق ؛

شرقا: ممر؛

جنوبا : السادة ورثة بالقارف ؛

غربا: طريق، 

طالب التحفيظ: السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة 

مطلب رقم 29467 - 05 

اسم امللك: " البساتني "

موقعه: عمالة مكناس ، جماعة احلضرية بوفكران احملل املدعو : " اجلرادي" ؛

وقع حتديده بتاريخ: 9 يناير 2019 ؛

مساحته : 5آ81 س ؛

نوعه ارض فالحية بها أشجار الزيتون؛ 

اجملاورون

دينار، محمد  ، محمد  الغرباوي ،حسن مولود  السادة محمد  شماال: 

بالزي ، ومحمد الصحراوي ؛

شرقا: واد بوفكران ؛

جنوبا: السيد احلسن تغالني؛

غربا : ساقية

طالب التحفيظ: السيد احلسني تغالني بن امهاوش.

مطلب رقم 29468 - 05 

اسم امللك: " غريبة الكبيرة"؛

موقعه : بعمالة مكناس ، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة املغاصيني احملل 

املدعو : " غريبة" ؛

وقع حتديده: 14 يناير 2019 ؛ 

مساحته : 29 آ 40 س؛

نوعـه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال: الشعبة و السيد عالل الرحيوي ؛

شرقا: رسم عقاري رقم : 139538 - 05 ؛

جنوبا : السيد املكاوي احمد ؛

غربا: السيد عالل الرحيوي؛ 

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

مطلب رقم 29469 - 05 

اسم امللك: " غريبة الصغيرة"

موقعه : بعمالة مكناس ، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة املغاصيني احملل 

املدعو : " غريبة الصغيرة" ؛

وقع حتديده: 14 يناير 2019 ؛ 

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 26517 - 05 

اسم امللك: " زالغ 3 "

موقعه : عمالة مكناس، موالي ادريس زرهون ، احملل احملل املدعو : "باب 

الزهر" ؛

وقع حتديده: 18 يونيو 2019 ؛ 

مساحته : 01أ 83س؛

نوعـه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال: ساقية؛

شرقا: السيدة عائشة الزالغي بنت ادريس ورسم عقاري رقم 138680 

- 05 ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا: السيدة تورية كبور.

طالب التحفيظ: السيدة لطيفة الزواق بنت العربي ومن معها. 

مطلب رقم 26559 - 05 

اسم امللك: " شعفة"

وجماعة  املغاصيني  قيادة   ، زرهون  دائرة   ، مكناس  عمالة  موقعه: 

جماعة سيدي عبد اهلل اخلياط، تالغزا 

احملل املدعو :" شعفة "؛ 

وقع حتديده بتاريخ: 7أغسطس2018؛

مساحته : 1هـ 90آ 91 س؛

نوعـه: أرض فالحية؛

 اجملاورون

شماال: السادة ورثة الهاشمي الرفاعي بن املهدي؛

شرقا: السادة :ورثة الهاشمي الرفاعي بن املهدي و رقية العامرية ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا: السادة ورثة الهاشمي الرفاعي بن املهدي ؛

طالب التحفيظ: السيد محمد الرفاعي بن اخملتار. 

مطلب رقم 29412 - 05 

اسم امللك: " كهف الغولة "

موقعه: بعمالة ، دائرة زرهون ،قيادة وليلي، احملل املدعو : " كهف الغولة "؛

وقع حتديده بتاريخ: 27 أغسطس 2018؛ 
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مساحته : 20 آ 26 س؛

نوعـه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال: السيد مصطفى بنسليمان ؛

شرقا: طالب التحفيظ ؛

جنوبا : السيد اخلياط العمري ؛

غربا: السيد بن الطيبي مومو؛ 

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

مطلب رقم 29470 - 05 

اسم امللك: " الفحلة "

موقعه : بعمالة مكناس ، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة املغاصيني احملل 

املدعو : " الفحلة" ؛

وقع حتديده: 14 يناير 2019 ؛ 

مساحته : 22 آ 34 س؛

نوعـه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال: الشعبة؛

شرقا: محمد الصغير؛

جنوبا : السيد احلبيب العماري ؛

غربا: السيد محمد العماري؛ 

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

مطلب رقم 29473 - 05 

اسم امللك: " الرزق "

موقعه : بعمالة مكناس ، جماعة ويسالن، حي القدس، زنقة جرادة، 

درب 4، رقم 7 ؛

وقع حتديده: 16 يناير 2019 ؛ 

مساحته : 1آ 2 س؛

نوعـه : دار للسكن بها سفلي و طابق أول والثاني بالتراجع ؛

اجملاورون : 

شماال: السيدتان مرابطي فريدة وجنية؛

شرقا: رسم عقاري رقم : 94189 - 05 ؛

جنوبا : السادة ورثة محمد الطاهري ؛

غربا: زنقة ؛

طالب التحفيظ: السيد محمد بوهالل.

مطلب رقم 29478 - 05 

اسم امللك: " أدم "

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن، حي اإلزدهار ، زنقة أكادير ، رقم 53؛ 

وقع حتديده: 8 فبراير2019 ؛ 

مساحته : 1آ 34 س؛

نوعـه : أرض عارية ،

اجملاورون : 

شماال: رسمان عقاريان رقم :87219 - 05 ،107312 - 05 و ممر؛

شرقا: طالب التحفيظ ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا: رسم عقاري رقم : 130267 - 05 ؛ 

طالب التحفيظ: السيد مصطفى الرويجل بن محمد.

مطلب رقم 29488 - 05 

اسم امللك: " سوس" 

 ، ، اجلماعة احلضرية ويسالن ، حي القدس  : بعمالة مكناس  موقعه 

زنقة طنجة ، رقم 102 ، درب 4 ؛

وقع حتديده: 19 فبراير 2019؛ 

مساحته : 6 آ66 س، 

نوعـه : دار للسكن ، وحديقة بها أشجار الزيتون وبئر ؛

اجملاورون : 

شماال: السيدان ادريس وافي ، مرزاق بزين ؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا : السادة : عبد اهلل عيساوي ، مليكة جباري ، ورسم عقاري رقم 

: 88548 - 05 ؛

غربا: زنقة. 

طالب التحفيظ: السيد بلقاسم تيبحارين بن أحمد و من معه

مطلب رقم 29498 - 05 

اسم امللك: " مقبرة سيدي أحمد الشريف الوافي" 

موقعه : بعمالة مكناس ، حمرية ،زنقة املرينني ، قرب ترنزاط؛ 

وقع حتديده: 4 مارس 2019 ؛ 

مساحته : 31آ 4 س، 

نوعـه : ضريح ومقبرة ؛

اجملاورون : 

شماال: رسم عقاري رقم :k/8021؛

شرقا: رسم عقاري رقم :k/8021؛

جنوبا : رسم عقاري رقم :k/8021؛

غربا: زنقة. 

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

مطلب رقم 29499 - 05 

اسم امللك: " حفرة الفيتور" 

احملل  احملل  عمار،  بني  قيادة   ، زرهون  دائرة   ، مكناس  بعمالة   : موقعه 

املدعو ":حفرة الفيتور" ؛ 

وقع حتديده: 6 مارس 2019 ؛ 

مساحته : 37آ 76 س، 

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛
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اجملاورون : 

شماال: لسيد ادريس بلخدير ؛

شرقا: شعبة؛

جنوبا : السادة ورثة اوالد علي و مطلب التحفيظ رقم :27385 - 05 ،

غربا : السيد عبد الواحد العامري ومطلب التحفيظ رقم : 27353 - 05 ؛

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

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "انزالة بني عمار"

إقليم مكناس

إن احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه يشرفه أن ينهي لعلم 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

املدعوة: " انزالة بني عمار " ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر 

10 من  هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم174-69-1 املؤرخ في 

جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969، املطالب رقم: 

 26624 - 26604 - 26603 - 26596 - 26595 - 26580 - 26579 - 26421

 -  26869  -  26854  -  26771  -  26764  -  26757  -  26694  -  26625  -

 27078 - 27041 - 26948 - 26938 - 26935 - 26922 - 26920 - 26914

 -  27173  -  27158  -  27154  -  27150  -  27130  -  27103  -  27100  -

 27249 - 27238 - 27233 - 27260 - 27219 - 27218 - 27193 - 27175

 -  27403  -  27330  -  27306  -  27305  -  27275  -  27259  -  27258  -

.27460 - 27454 - 27453 - 27447 - 27446 - 27425 - 27406

جميع هذه املطالب على الرمز 05. 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "املغاصيني"

إقليم مكناس

إن احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه يشرفه أن ينهي لعلم 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

ابتداء من نشر هذا  املدعوة: "املغاصيني" ينتهي بعد مضي شهرين 

اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم174-69-1 املؤرخ في 10 من جمادى 

األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969، املطالب رقم :

 29323 - 28685 - 28379 - 28259 - 28235 - 28153 - 27907 - 27517

.29332 -

 جميع هذه املطالب على الرمز 05. 

   احملافظ على األمالك العقارية مبكناس -  املنزه

بوشعيب دومار     

 محافظة طنجة

مطلب رقم 25867 - 06 

اسم امللك : احلفياني6

موقعه : طنجة جماعة طنجة مدشر اجلبيلة. 

وقع حتديده في: 05 فبراير2013

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71س5 أر

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون: 

شماال: امطلب حتفيظ عدد 23834 - 06 ؛

شرقا: طريق عمومي ؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: الرماني.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى بن محمد احلفياني.

مطلب رقم 27909 - 06 

اسم امللك : رباب

موقعه: طنجة جماعة طنجة: عزيب احلاج قدور، 

وقع حتديده في: 04 نونبر2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 56س4 أر.

نوعه: أرض بها أشجار؛

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد176431 - 06 ؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: مطلب حتفيظ عدد 20307 - 06 ؛

طالب التحفيظ السيد: سعيد بن ميمون العياشي االدريسي.

مطلب رقم 27910 - 06 

اسم امللك:نور

موقعه: طنجة جماعة طنجة مدشر البرانص القدمية، 

وقع حتديده في: 04 نونبر2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 95س6أر.

نوعه: أرض عارية ؛

اجملاورون: 

شماال: جنيب؛

شرقا: الرسمني العقاريني عدد 100653 - 06 وعدد 178461 - 06 ؛

جنوبا: طريق ؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: سعيد بن ميمون االدريسي.

مطلب رقم 27816 - 06 

اسم امللك: الشاوي

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر عني العسل، 

وقع حتديده في: 09 دجنبر2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07س5أر 

 نوعه: أرض عارية بها حديقة و بناء مكون من سفلي وطابق أول ؛

اجملاورون: 

شماال :عبد احلق الشاوي ،

شرقا: محمد حشلف؛

جنوبا: عبد العزيز الشاوي ؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: عبد العزيز الشاوي.

مطلب رقم 27948 - 06 

اسم امللك: البركة

موقعه: طنجة طنجة مدشر مسنانة، 

وقع حتديده في: 7 اكتوبر2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04س1آر.

نوعه: أرض بها أساس اسمنت؛

اجملاورون: 

شماال: طريق

شرقا: ملك الغير؛

جنوبا: ملك الغير؛

غربا: الرسم العقاري عدد 138953 - 06 ؛

طالب التحفيظ السيد: محمد محمدي التمسماني

مطلب رقم 27976 - 06 

اسم امللك: اخياط

موقعه: طنجة مدشر الزياتن، 

وقع حتديده في: 02 دجنبر2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 97س

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفلي وطابقني اثنني واخر مقلص؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب حتفيظ عدد 18895 - 06 ،

شرقا: طريق عمومي ؛

جنوبا: مراد الزعيري ؛

غربا: طالب التحفيظ ؛

طالب التحفيظ السيد: ادريس اخياط

مطلب رقم 27995 - 06 

اسم امللك: خروبة

موقعه: طنجة جماعة طنجة مدشر مديونة، 

وقع حتديده في: 24دجنبر2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 97س4أر

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: احمد بن احلاج التوزاني ،

شرقا: طريق مديونة ؛

جنوبا: مصطفى بلحاج التوزاني ؛

غربا: فاطمة التوزاني ؛

طالب التحفيظ السيد: الزهرة بنت قاسم بلحاج التوزاني

مطلب رقم 27998 - 06 

اسم امللك: مفتاح اخلير 3

موقعه: طنجة جماعة طنجة مدشراالبرانص، 

وقع حتديده في: 30 دجنبر2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 40س3أر

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب حتفيظ عدد 27966 - 06 ،

شرقا: الرسم العقاري عدد 214062 - 06 وعبد اجمليد العوامي ؛

جنوبا: بغوز محمد العربي ؛

غربا: طريق عمومي ؛

طالب التحفيظ: الشركة العقارية ميرينورد.

    احملافظ على االمالك العقارية طنجة

          محمد الزخوني

محافظة بني مالل

مطلب رقم 18833 - 10

اسم امللك : سيدي احسني .

ام  ايت  وجماعة  قيادة  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعــه 

البخت احملل املدعو ازغار . 

نوعــه : ارض فالحية . 

مساحتـه : 02 هـ 00 آ 90 س.

اجملاورون : 

شمــاال : اوقدور موحى،

جنوبـا : ممر ؛  

شرقــا : طالب التحفيظ ،

غــربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : السيد احمد كرميا بن احمد .

مطلب رقم 18834 - 10

اسم امللك : اونا .

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة ايت ام البخت 

احملل املدعو ازغار. 

نوعــه : ارض فالحية . 
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مساحتـه : 01 هـ 04 آ 31 س.

اجملاورون : 

شمــاال : اايت عنا موحى،

جنوبـا : طالب التحفيظ ؛  

شرقــا : ممر،

غــربا : ورثة ايت كريشي

طالب التحفيظ : السيد احمد كرميا بن احمد .

مطلب رقم 18835 - 10

اسم امللك : املو.

ام  ايت  وجماعة  قيادة  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعــه 

البخت احملل املدعو ازغار. 

نوعــه : ارض فالحية . 

مساحتـه : 03 هـ 95 آ 95 س.

اجملاورون : 

شمــاال : طالب التحفيظ ، رسم عقاري عدد 10-22930 ومطلب عدد 

،20022-10

جنوبـا : الطيبي وهداني ؛

شرقــا : ممر والطيبي وهداني ،

غــربا : رسم عقاري عدد 16093-10

طالب التحفيظ : السيد احمد كرميا بن احمد .

     احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

     الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 11392 - 11 

اسم امللك : بالد ليمان

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء، احملل املدعو : اوالد حدو

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 71 آر 80 سنتيار

وبها  بنايتني سفليتني   ، آبار  ثاثة   ، بناية قدمية  بها  أرض عارية  نوعه: 

اشجار وصهريجني للماء

شماال: طريق

شرقا: طالب التحفيظ

جنوبا:ممر

غربا: طريق

طالب التحفيظ السيد : شركة البناء و اخلدمات ش.م.م في شخص 

ممثلها القانوني فاطمي محمد.

مطلب رقم 14481 - 11 

اسم امللك : اشن.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة دار الكبداني املركز.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 96 ار 52 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممرين وزنقة .

اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 14511 - 11 .

شرقا: ادريسي محمد ، محمد معدن وطالب التحفيظ.

جنوبا:زنقة

غربا: مدرسة

طالب التحفيظ السيد :اشن عبد القادر احلاج محمادي.

مطلب رقم 15825 - 11 

اسم امللك : امجوض 

موقعه: اقليم الناظور، حي اوالد حلسن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 25 سنتيار

نوعه: أرض عارية 

اجملاورون

شماال: ازنون ميمون

شرقا: زنقة

جنوبا: ازنون ميمون

غربا: عبد القادر دوعالل

طالب التحفيظ السيد: امجوض ميمون بن حسن.

مطلب رقم 17959 - 11 

اسم امللك : الهبري 

موقعه: اقليم الناظور،جماعة بني بويفرور، دوار اجواهرة السفلى

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 03 سنتيار

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول

اجملاورون

شماال: ليلى اجلرودي

شرقا: زنقة

جنوبا: بوطاوس ربيعة

غربا: بوطاوس ربيعة

طالب التحفيظ السيد: الهبري عبد احلفيظ بن البشير.

مطلب رقم 24517 - 11 

اسم امللك :يسرى 

موقعه: مدينة الناظور، حي ترقاع

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 70 سنتيار

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وثالث طوابق علوية

اجملاورون

شماال: الرسم العقاري عدد 2509 - 11 

شرقا: طريق
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جنوبا: زنقة

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد:محمد حزار بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 30168 - 11 

اسم امللك :الياس 

موقعه: اقليم الناظور، ازغنغان احملل املدعو: اولد يحيى

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 62 سنتيار

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون

شماال: طريق

شرقا: بوحجار محمادي

جنوبا: بوحجار محمادي

غربا: بوحجار محمادي

طالب التحفيظ السيد:محمد بوحجار بن احميدة.

مطلب رقم 31643 - 11 

اسم امللك :قريوح 

موقعه: مدينة الناظور، احملل املدعو: اكوناف

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 70 سنتيار

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول

اجملاورون

شماال: حمري محمد

شرقا: زنقة

جنوبا: مطلب رقم 28473 - 11 

غربا: ملك الغير

طالب التحفيظ السيد:قريوح بومدين بن محمادي.

مطلب رقم 33374 - 11 

اسم امللك :حبيبة1 

موقعه: اقليم الناظور، راس املاء

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 99 سنتيار

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: ملك الغير

شرقا: مطلب رقم 33375 - 11 

جنوبا: اوالد بومدين

غربا: ممر

طالبة التحفيظ السيدة:حبيبة قيلول بنت اليماني.

مطلب رقم 33375 - 11 

اسم امللك :حبيبة2 

موقعه: اقليم الناظور، راس املاء

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 99 سنتيار

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: ملك الغير

شرقا: اوالد بومدين

جنوبا: اوالد بومدين

غربا: مطلب رقم 33375 - 11 

طالبة التحفيظ السيدة:حبيبة قيلول بنت اليماني.

مطلب رقم 33943 - 11 

اسم امللك :هبلة 1 

موقعه: اقليم الناظور، بلدية راس املاء

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 901 آر 52 سنتيار

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: ترغني ميمون

شرقا: احمد حدو بومدين

جنوبا: محمد احلاج قيلول

غربا: ممر

طالب التحفيظ السيد:هبلة علي بن ادريس ومن معه.

مطلب رقم 34503 - 11 

اسم امللك : جمال

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 34 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: ممر

شرقا: مغنوج جمال

جنوبا:مغنوج عبد الوهاب

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد :جمال مغنوج بن موسى.

مطلب رقم 34534 - 11 

اسم امللك : الشريف

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة متسمان، احملل املدعو: كرونة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 95 س

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي واربع طوابق علوية وملحق

اجملاورون

شماال: سعيدي شعيب

شرقا:سعيدي شعيب

جنوبا:ورثة احمد مغنوج

غربا: زنقة

طالب التحفيظ السيد :عزيز الشريف بن علي.
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مطلب رقم 34546 - 11 

اسم امللك : بوتغانت

اوالد  املدعو:  احملل   ، سلوان  احلضرية  اجلماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

شعيب

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 35 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: حفحافي فاطمة

شرقا: بوعرضني نعيمة

جنوبا: ممر

غربا: بن عبو

طالب التحفيظ السيد: محمد بوثغنانت بن اخملتار.

مطلب رقم 34550 - 11 

اسم امللك : االخوين

موقعه: مدينة الناظور، حي اوالد حلسن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 98س

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول

اجملاورون

شماال: مطلب رقم 34549 - 11 

شرقا: زنقة

جنوبا: حفصة سعيد وحفصة مصطفى

غربا: لعمراوي حورية

طالب التحفيظ السيد: بوغاللة بنعيسى بن محمد ومن معه

مطلب رقم 34583 - 11 

اسم امللك : جمال مغنوج 

موقعه: اقليم الناظور، راس املاء

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 44 سنتيار

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: ممر

شرقا: مطلب رقم 34502 - 11 

جنوبا: ورثة مغنوج

غربا: مغنوج عبد الواحد ، مطلب رقم 34503 - 11 

طالب التحفيظ السيد:جمال مغنوج بن موسى.

مطلب رقم 34664 - 11 

اسم امللك : شطيطح 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 آر 19 سنتيار

نوعه: أرض بها بناية تكون من سفلي ومرآب وحديقة

اجملاورون

شماال: ممر

شرقا: طالب التحفيظ

جنوبا: مرواني فضمة

غربا: مروني فضمة

طالب التحفيظ السيد:محمد اشطيطح بن سعيد.

مطلب رقم 35589 - 11 

اسم امللك : احميان 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 41 سنتيار

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول

اجملاورون

شماال: مجاهد سالم

شرقا: صالح طويل

جنوبا:محمد بادي

غربا: ممر

طالب التحفيظ السيد: احمد احمياني بن مولود.

مطلب رقم 35691 - 11 

اسم امللك : املومني

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اعزانن، احملل املدعو: دوار والد عمر اورحو

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 ار 16 س

نوعه: أرض فالحية بها اشجار متنوعة وبنايتني سفليتني وجب. 

اجملاورون

و  احمد  بلكغوط   ، بلحاج  مومن  ورثة   ، محمد  ابقاش  ورثة  شماال: 

ميموني سي محند

شرقا: ورثة مومن بلحاج ، ورثة مومن عبد الرحيم ، ورثة اعراب، ورثة 

شعيب شعيبي

جنوبا:مومن احمد ، فاطمة الزوبع، اوالد شعيب

غربا: بلكغوط ميمون، فاطمة الزوبع

طالب التحفيظ السيد :عبد السالم املومني بن مسعود ومن معه

مطلب رقم 40306 - 11 

اسم امللك :املدادحة

موقعه: اقليم الناظور،جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: دير املدادحة

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 هـ 41 آر 

20 سنتيار

واعمدة  خطوط  يخترقها  قطعتني  من  تتكون  فالحية  أرض  نوعه: 

كهربائية .

القطعة االولى:

مساحتها: 03 هـ 21 آر 11 سنتيار
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اجملاورون:

شماال: مطلب رقم 25543 - 11 

شرقا: الرسم العقاري عدد 67817 - 11 

جنوبا: قناة، ممر

غربا: الرسم العقاري عدد 15631 - 11 

القطعة الثانية:

مساحتها: 04 هـ 20 آر 09 سنتيار

اجملاورون

شماال: قناة وممر

شرقا: الرسم العقاري عدد 67817 - 11 

جنوبا: ملك املياه والغابات

غربا: الرسم العقاري عدد 15631 - 11 

طالب التحفيظ السيد:بغداد اقوضاض بن الطيب ومن معه.

مطلب رقم 40384 - 11 

اسم امللك :رمي1 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء، احملل املدعو: الزاوية البرج

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 07 سنتيار

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول وملحق

اجملاورون

شماال: ممر

شرقا: مطلب رقم 40385 - 11 

جنوبا: محمد الصغير اجرطي

غربا: محمد الصغيراجرطي 

طالب التحفيظ السيد: املكي رمي بن ميمون.

مطلب رقم 40563 - 11 

اسم امللك :حبيبة1 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار،احملل املدعو : حي زروالة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:02 آر 09 سنتيار

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: طريق

شرقا: ورثة ضريفة محمد

جنوبا: محمد اعنانو

غربا: واد

طالب التحفيظ السيد: محمد فرحات بن محمد

مطلب رقم 40608 - 11 

اسم امللك : دبي 59

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 09 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: ورثة وعليت الطيب

شرقا: ورثة وعليت الطيب

جنوبا:الرسم العقاري عدد 17863 - 11 

غربا: الرسم العقاري عدد 11571 - 11 

طالب التحفيظ السيد:سهيل بن الطيب وعليت ومن معه.

مطلب رقم 40695 - 11 

اسم امللك : الصباب

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اركمان ، احملل املدعو: دوار محمد حلضر

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 ار 56 س

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر

اجملاورون

شماال: ممر

شرقا:مطلب رقم 39500 - 11 

جنوبا: ممر

غربا: فريد اكعواش

طالب التحفيظ السيد:ميمون دحو بن محمد

مطلب رقم 40761 - 11 

اسم امللك : الوكيلي

الدريوش، جماعة امطالسة، احملل املدعو: املعذر بدوار  موقعه: اقليم 

بني وكيل 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 18 آر 97 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون ، بئر وبناية تتكون من سفلي 

واصطبل وصهريج.

اجملاورون

شماال: مطلب رقم 40812 - 11 

شرقا: مسلك عمومي

جنوبا: لعشاش خالد 

غربا: طالب التحفيظ

طالب التحفيظ السيد:نزهة الوهداني بنت شعيب.

مطلب رقم 41080 - 11 

اسم امللك : زريوح احمد 1

موقعه: مدينة الناظور، حي بوعرورو

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 86 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: ملك الغير

شرقا: ورثة محمد درازي
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جنوبا: احلجيوي سعيد

غربا: ملك عمومي

طالب التحفيظ السيد:احمد زريوح بن عيسى

مطلب رقم 41097 - 11 

اسم امللك : زاراغ

، احملل  اوالد محند فطومة  الناظور،جماعة بني وكيل  اقليم  موقعه: 

املدعو: بويفران

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 07 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: توشة زريوحي

شرقا: زنقة، مطلب رقم 3941 - 11 

جنوبا: ممر، مطلب رقم 3941 - 11 

غربا: توشة زريوحي ، مطلب رقم 3941 - 11 

طالبة التحفيظ السيدة:فاطمة زاراع بنت احمد.

مطلب رقم 41119 - 11 

اسم امللك : ابو عرفاتن5

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني ، احملل املدعو: ابو عرفاتن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 10 سنتيار

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: مطلب رقم 41121 - 11 

شرقا: ورثة ايدمي

جنوبا: ايدمي حليمة

غربا: ورثة ايدمي عالل

طالبة التحفيظ السيدة:كنزة ايدمي بنت بلقاسم.

مطلب رقم 41120 - 11 

اسم امللك : ابو عرفاتن3

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني ، احملل املدعو: ابو عرفاتن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 11 سنتيار

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: مطلب رقم 41117 - 11 

شرقا: ورثة ايدمي

جنوبا: مطلب رقم 41121 - 11 

غربا: ورثة ايدمي عالل

طالبة التحفيظ السيدة:نوال مبزوغ بنت صبيح

مطلب رقم 41121 - 11 

اسم امللك : ابو عرفاتن4

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني ، احملل املدعو: ابو عرفاتن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 13 سنتيار

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: مطلب رقم 41120 - 11 

شرقا: ورثة ايدمي

جنوبا: مطلب رقم 41119 - 11 

غربا: ورثة ايدمي عالل

طالبة التحفيظ السيدة:نوال مبزوغ بنت صبيح.

مطلب رقم 41122 - 11 

اسم امللك : ثيبودا

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني شيكر،احملل املدعو: دوار كهف الدنيا

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 42 سنتيار

نوعه: أرض بها بناية سفلية وملحق

اجملاورون

شماال: طالب التحفيظ

شرقا: طالب التحفيظ

جنوبا: ورثة وعلي صالح

غربا: طالب التحفيظ

طالب التحفيظ السيد:علي وعلي بن صالح.

مطلب رقم 41129 - 11 

اسم امللك : عبد السالم

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة امطالسة، احملل املدعو: دوار بوفرقوش

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 83 س

نوعه: أرض عارية بها بناء قدمي 

اجملاورون

شماال: زنقة

شرقا: زنقة

جنوبا:شارع

غربا: ممر

طالب التحفيظ السيد :حكيم سكيلو بن عبد السالم.

مطلب رقم 41160 - 11 

اسم امللك : الفريش 2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: اوالد البشير 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 74 ار 58 س

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون

شماال: مطلب رقم 41162 - 11 

شرقا: مطلب رقم 41161 - 11 

جنوبا:ورثة شنحيح
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غربا: ورثة اليحياوي

طالب التحفيظ السيد :رشيد ملريني بن محمد.

مطلب رقم 41161 - 11 

اسم امللك : الفريش 2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: اوالد البشير 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 48 آر 97 سنتيار

نوعه: أرض فالحية

اجملاورون

شماال: مطلب رقم 41162 - 11 

شرقا: الرسم العقاري عدد 55988 - 11 

جنوبا:مطلب رقم 39149/ 11،ورثة شنحيح

غربا: مطلب رقم 41160 - 11 

طالب التحفيظ السيد :رشيد ملريني بن محمد

مطلب رقم 41162 - 11 

اسم امللك : الفريش 4

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: اوالد البشير 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 هـ 33 آر 90 سنتيار

نوعه: أرض فالحية بها بناية سفلية ، بئر وخزان ماء ويخترقها عمود 

كهربائي

اجملاورون

شماال: ورثة بوطاهري خضرا

شرقا: مطلب رقم 55988 - 11 

جنوبا:مطلب رقم 41161 - 11 ، مطلب رقم 41160 - 11 

غربا: ورثة اليحياوي، مسلك عمومي

طالب التحفيظ السيد :رشيد ملريني بن محمد.

مطلب رقم 42840 - 11 

اسم امللك : لوكيلي

موقعه: اقليم الناظور، جماعة تزطوطني ، احملل املدعو: فدان العثامنة 

مبزارع اوالد عيسى

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هـ 16 آر 59 سنتيار

نوعه: أرض عارية بها اشجار، ساقية ، خزان ، بئر، جب ،بنايتني االولى 

تتكون من سفلي وطابق اول وبناية تتكون من سفلي وغرفة مبحرك

اجملاورون

شماال: لوكيلي صافية

شرقا: الرسم العقاري عدد 13606 - 11 

جنوبا:الرسم العقاري عدد 64018 - 11 

غربا: واد

طالب التحفيظ السيد :محمد لوكيلي بن محمد.

مطلب رقم 43034 - 11 

اسم امللك : بن املدني 2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 50 سنتيار

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: ممر

شرقا: لوكيلي عبد القادر

جنوبا: مطلب رقم 42999 - 11 ، لوكيلي هشام

غربا: لوكيلي حميد

طالب التحفيظ السيد:محمد مديني بن حلبيب.

مطلب رقم 43035 - 11 

اسم امللك : بن املدني 1

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: لوكيلي رابحة

شرقا:الرسم العقاري عدد 16159 - 11 

جنوبا: ممر

غربا: علي القطبي البشير

طالب التحفيظ السيد:محمد مديني بن حلبيب

مطلب رقم 43079 - 11 

اسم امللك : اليعقوبي

موقعه: اقليم الناظور،جماعةاعزانن، احملل املدعو: افران وروي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 23 آر 15 سنتيار

نوعه: أرض بها بنايتني سفليتني ، اشجار ، بئر وحديقة

اجملاورون

شماال: مسلك عمومي ، ملك املياه والغابات

شرقا: الرسم العقاري25521 - 11 

جنوبا: العمراني محمد

غربا: العمراني ميمون

طالب التحفيظ السيد:اخملتار اليعقوبي بن عمرو ومن معه.

مطلب رقم 43099 - 11 

اسم امللك :عبد النور والياس

موقعه: اقليم الناظور، راس املاء، احملل املدعو: اجلوهرة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 04 سنتيار
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نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: بندالي جنيمة

شرقا: طريق

جنوبا: ورثة بندالي

غربا: بندالي هشام

طالب التحفيظ السيد: عبد النور عمراوي بن احلسني ومن معه.

مطلب رقم 43112 - 11 

اسم امللك : محمد الطيب

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 50 س

نوعه: أرض به بناية سفلية وحديقة ويخترقها خط هاتفي و خط كهربائي.

اجملاورون

شماال: ممر

شرقا: زنقة

جنوبا:ورثة مختار

غربا: ورثة حدوتي

طالب التحفيظ السيد :نورالدين الورياشي بن محمد

مطلب رقم 43114 - 11 

اسم امللك :ميمونة

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10آر 22 س

نوعه: أرض به بناية سفلية وبناية تتكون من سفلي وطابقني علويني

اجملاورون

شماال: شارع ، مطلب رقم 4229 - 11 ، مطلب رقم 33538 - 11 

شرقا: مطلب رقم 4229 - 11 مطلب رقم 33538 - 11 

جنوبا:شارع ،مطلب رقم 4229 - 11 ومطلب رقم 3941 - 11 

غربا: شارع ، مطلب رقم 4229 - 11 ومطلب رقم 3941 - 11 

طالب التحفيظ السيد :احلسني منواش بن امحند ومن معه.

مطلب رقم 43125 - 11 

اسم امللك : ابو عرفاتن3

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني ، احملل املدعو: ابو عرفاتن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 10 سنتيار

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: لطفي ايدمي

شرقا: زنقة

جنوبا: مطلب رقم 41118 - 11 

غربا: ميمون ايدمي ومن معه

طالب التحفيظ السيد:ملنور كرميي بن محمد.

مطلب رقم 40671 - 11

اسم امللك : أوالد الطاهر

موقعه: اقليم الناظور، جماعة أوالد داوود الزخانيني

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:48 هــ 82 ار  78 س

نوعه: أرض عبارة عن تضاريس وعرة، تخترقها مجموعة من الشعب 

، ممر وملك غابوي.

اجملاورون

شماال: مقطع الريح، واد

شرقا: حجي بلقاسم، أوالد يشو 

جنوبا:واد، أوالد يشو

غربا: طابلة محمد.

طالب التحفيظ السيد:مجعيط عبد القادر بن بلقاسم.

مطلب رقم 41071 - 11

اسم امللك : ملشل

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 هــ

32 ار 42 س

واعمدة  التوتر  متوسط  كهربائي  خط  يخترقها  عارية  ارض  نوعه: 

كهربائية.

اجملاورون

شماال: طريق معبدة

شرقا: طريق معبدة

جنوبا: طريق معبدة

غربا: منطقة صبرة

طالب التحفيظ السيد:اجلياللي ادريسي بن البشير ومن معه

مطلب رقم 41072 - 11

اسم امللك : لكالب

موقعه: اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:11 هــ 96 ار 70 س

نوعه: أرض عارية

اجملاورون

شماال: مطلب التحفيظ عدد 18751 - 11

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 18751 - 11.



عدد 1135 - 12 صفر 1442 )30 سبتمبر 2020(4432

جنوبا: طريق معبدة

غربا: مطلب التحفيظ عدد 18751 - 11

طالب التحفيظ السيد:اجلياللي ادريسي بن البشير ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور     

        البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44261 - 12 

اسم امللك : " ارض السالم "

موقعـــه : جماعة اجملاطية اوالد الطالب. 

مساحـتـه : 61 ار 96 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري 245609 - 12  

جنوبا: رسم عقاري 280559 - 12 ،

شرقا : مطلب عدد 6589/د ،

غربا: الرسم العقاري 15868/س ،

طالبةالسيدة: فاطمة بنسعيد

مطلب رقم 44262 - 12 

اسم امللك : " احلرش " 

موقعـــه : جماعة اجملاطية اوالد الطالب. 

مساحـتـه : 1 هـ 81 ار 15 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: احلياك احلاج صالح و نعيمة وجيد الرسم العقاري -221453 12 . 

جنوبا: الرسم العقاري عدد -231399 12 يليه طريق عرضها 10 امتار 

و ارتقاق مرور عرضه 2.5 م2 ،

شرقا: الرسم العقاريني عدد 169881 - 12 و 3772/48 وبوشعيب بن 

العبدي بن احلسن ،

غربا: رسم عقاري 221453،

طالبوا السادة:

- التوزاني مهدي عزيز محمد بنسبة 62/288

- بناصر زويبدة بنسبة 54/288

- سلمى التوزاني بنسبة 55/288

- مرمي التوزاني بنسبة 55/288

- عمر التوزاني بنسبة 62/288

مطلب رقم 44265 - 12 

اسم امللك : " أزريويل "

موقعـــه : جماعة سيدي حجاج واد حصار دوار اوالد بوعزيز. 

مساحـتـه : 21 ار 33 س. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري 841/س ، 

جنوبا: طريق يليها الرسم العقاري عدد 168844 - 12 ،

شرقا: ارتفاق مرور عرضه 4 أمتار يليه الرسم العقاري عدد 195681 - 12 ،

غربا: الرسم العقاري عدد -273426 12 ،

طالب التحفيظ السيد: محمد بوطالن.

مطلب رقم 44263 - 12 

اسم امللك : " بالد ادريس "

اسباتة  مقاطعة  مقاطعة  امسيك  بن  عمالة مقاطعات   : موقعـه 

حي الوحدة 1. 

مساحـتـه : 2 ار 85 س. 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون: 

شماال: بناش محمد  

جنوبا: الرسم العقاري عدد -275213 12 و محمد سحنون ،

شرقا : شارع 10 مارس ،

غربا: املطلب عدد -44215 12 ومحمد سحنون ،

طالب التحفيظ السيد: امحمد سحنون

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

        طارق اشتوي

محافظة القنيطرة

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للمخابرة  اقامته  محل  اجلاعل  ولدين  بن  العربي  السيد  أن  للعموم 

معه حي ازغار رقم 55 سيدي قاسم. طلب أن يسلم له نظير جديد 

للرسم العقاري رقم 50149 - ر املؤسس للملك املدعو"زهير" الكائن 

بالقنيطرة وذلك بسبب ضياع النظير الذي 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 القنيطرة 

        بوشعيب توفيقي
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محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 25834 - 14
اسم امللك: ملك بلحسان 29.

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
املدعو: الروايج مزرعة اوالد معطال.

وقع حتديده في: 09 اكتوبر 2006.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 45 س.

نوعه: ارض فالحية؛
اجملاورون: 

شماال: ورثة اخلالفة بن املكي؛
شرقا: الساقية اجلديدة؛

جنوبا: الشيخ كبا بحوص؛
غربا: ملك الزاوية؛

: بلحسان محمد بن عبد اهلل و بلحسن  طالبا التحفيظ السيدين 
احمد بن عبد اهلل.

 
مطلب رقم 25835 - 14

اسم امللك: ملك بلحسان 30.
احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: غابة اخلندك فدان بوطبوزات.
وقع حتديده في: 10 اكتوبر 2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 هـ 48 آر 10 س.
نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 
شماال: زازا بنت البشير؛

شرقا: طريق عمومية غير معبدة؛
جنوبا: ورثة بابا بن احلاج؛

غربا: مصرف؛
بلحسن  و  اهلل  عبد  بن  بلحسان محمد  السيدين:  التحفيظ  طالبا 

احمد بن عبد اهلل.
 احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية بالنيابة

                 حميد بوزهري

محافظة اخلميسات

 اعالن عن انتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة
 مبنطقة التحفيظ اجلماعي املعازيز باقليم اخلميسات 

ان احملافظ على االمالك العقارية باخلميسات يشرفه ان ينهي الى علم 
اسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 
الواقعة باملنطقة املدعوة "املعازيز " الكائنة باجلماعة القروية املعازيز 

قيادة املعازيز اقليم اخلميسات بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هدا 
االعالن الذي مت نشره باجلريدة الرسمية عدد 929 املؤرخة في 19 اكتوبر 
جمادى   10 في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا   2016

االولى 1389 املوافق 25 يوليو 1969( .
 37034 - 37781 - 37679 - 37607 - 37554 - 37443 - 37261 - 37033
 -  37035  -  37782  -  37681  -  37608  -  37555  -  37444  -  37262  -
 37264 - 37040 - 37783 - 37682 - 37609 - 37556 - 37445 - 37263
 -  37265  -  37044  -  37784  -  37683  -  37610  -  37557  -  37446  -
 37448 - 37268 - 37050 - 37786 - 37685 - 37611 - 37558 - 37447
 -  37449  -  37269  -  37051  -  37787  -  37686  -  37612  -  37559  -
 37561 - 37450 - 37276 - 37052 - 37788 - 37687 - 37613 - 37560
 -  37562  -  37451  -  37283  -  37053  -  37789  -  37688  -  37614  -
 37617 - 37563 - 37456 - 37284 - 37054 - 37790 - 37689 - 37616
 -  37618  -  37564  -  37467  -  37286  -  37055  -  37791  -  37690  -
 37692 - 37619 - 37565 - 37515 - 37287 - 37056 - 37792 - 37691
 -  37693  -  37620  -  37566  -  37516  -  37292  -  37076  -  37793  -
 37796 - 37694 - 37621 - 37567 - 37517 - 37297 - 37077 - 37795
 -  37798  -  37695  -  37622  -  37568  -  37518  -  37300  -  37078  -
 37080 - 37799 - 37696 - 37623 - 37569 - 37519 - 37302 - 37079
 -  37081  -  37800  -  37722  -  37625  -  37570  -  37520  -  37303  -
 37323 - 37082 - 37801 - 37723 - 37626 - 37571 - 37521 - 37322
 -  37332  -  37083  -  37802  -  37724  -  37627  -  37572  -  37522  -
 37524 - 37334 - 37087 - 37803 - 37725 - 37628 - 37573 - 37523
 -  37525  -  37344  -  37093  -  37804  -  37726  -  37629  -  37575  -
 37577 - 37526 - 37373 - 37097 - 37805 - 37727 - 37630 - 37576
 -  37578  -  37527  -  37374  -  37098  -  37806  -  37728  -  37631  -
 37634 - 37579 - 37528 - 37376 - 37105 - 37807 - 37729 - 37633
 -  37635  -  37580  -  37529  -  37379  -  37106  -  37808  -  37730  -
 37754 - 37636 - 37581 - 37530 - 37381 - 37113 - 37809 - 37736
 -  37755  -  37637  -  37582  -  37531  -  37382  -  37114  -  37810  -
 37812 - 37757 - 37640 - 37583 - 37532 - 37383 - 37120 - 37811
 -  37813  -  37760  -  37649  -  37584  -  37533  -  37384  -  37123  -
 37129 - 37814 - 37761 - 37650 - 37585 - 37534 - 37386 - 37124
 -  37131  -  37815  -  37762  -  37651  -  37586  -  37535  -  37387  -
 37390 - 37151 - 37816 - 37763 - 37652 - 37587 - 37536 - 37388
 -  37393  -  37170  -  37817  -  37764  -  37653  -  37588  -  37537  -
 37539 - 37395 - 37171 - 37818 - 37765 - 37656 - 37589 - 37538
 -  37540  -  37399  -  37173  -  37819  -  37766  -  37657  -  37590  -
 37592 - 37541 - 37403 - 37175 - 37820 - 37767 - 37658 - 37591
 -  37593  -  37542  -  37407  -  37187  -  37821  -  37768  -  37659  -
 37661 - 37594 - 37543 - 37417 - 37203 - 37822 - 37769 - 37660
 -  37662  -  37595  -  37544  -  37424  -  37204  -  37823  -  37770  -
 37772 - 37663 - 37597 - 37545 - 37426 - 37211 - 37824 - 37771
 -  37773  -  37664  -  37598  -  37546  -  37430  -  37252  -  37826  -
 37828 - 37774 - 37665 - 37599 - 37547 - 37433 - 37253 - 37827
 -  37829  -  37775  -  37666  -  37600  -  37548  -  37434  -  37254  -
 37256 - 37832 - 37776 - 37667 - 37601 - 37549 - 37436 - 37255
 -  37257  -  37833  -  37777  -  37668  -  37603  -  37550  -  37439  -
 37441 - 37258 - 37834 - 37778 - 37669 - 37604 - 37551 - 37440
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 -  37442  -  37260  -  37835  -  37779  -  37676  -  37605  -  37552  -
 37950 - 37894 - 37837 - 37836 - 37780 - 37677 - 37606 - 37553
 -  37951  -  37895  -  37838  -  38165  -  38110  -  38054  -  38004  -
 38006 - 37953 - 37896 - 37841 - 38166 - 38111 - 38055 - 38005
 -  38007  -  37954  -  37897  -  37842  -  38167  -  38112  -  38056  -
 38058 - 38008 - 37955 - 37898 - 37843 - 38168 - 38113 - 38057
 -  38059  -  38009  -  37956  -  37899  -  37844  -  38169  -  38115  -
 38117 - 38060 - 38010 - 37957 - 37900 - 37845 - 38170 - 38116
 -  38118  -  38061  -  38011  -  37958  -  37901  -  37846  -  38171  -
 38173 - 38120 - 38062 - 38012 - 37960 - 37902 - 37847 - 38172
 -  33698  -  38121  -  38063  -  38013  -  37961  -  37903  -  37848  -
 37850 - 33673 - 38122 - 38064 - 38014 - 37962 - 37904 - 37849
 -  37907  -  37851  -  38123  -  38065  -  38015  -  37963  -  37905  -
 38017 - 37965 - 37908 - 37852 - 38124 - 38066 - 38016 - 37964
 -  38068  -  38018  -  37966  -  37909  -  37853  -  38125  -  38067  -
 37855 - 38127 - 38069 - 38019 - 37967 - 37910 - 37854 - 38126
 -  37912  -  37856  -  38128  -  38070  -  38020  -  37968  -  37911  -
 38022 - 37970 - 37913 - 37858 - 38129 - 38071 - 38021 - 37969
 -  38073  -  38023  -  37971  -  37914  -  37859  -  38130  -  38072  -
 37861 - 38132 - 38074 - 38024 - 37972 - 37915 - 37860 - 38131
 -  37917  -  37862  -  38133  -  38075  -  38025  -  37973  -  37916  -
 38027 - 37975 - 37918 - 37863 - 38134 - 38076 - 38026 - 37974
 -  38078  -  38028  -  37976  -  37919  -  37864  -  38135  -  38077  -
 37866 - 38137 - 38079 - 38029 - 37977 - 37920 - 37865 - 38136
 -  37922  -  37867  -  38138  -  38080  -  38030  -  37978  -  37921  -
 38032 - 37980 - 37923 - 37868 - 38139 - 38081 - 38031 - 37979
 -  38083  -  38033  -  37981  -  37925  -  37869  -  38140  -  38082  -
 37871 - 38142 - 38084 - 38034 - 37982 - 37926 - 37870 - 38141
 -  37929  -  37872  -  38143  -  38085  -  38035  -  37983  -  37928  -
 38037 - 37986 - 37930 - 37873 - 38144 - 38086 - 38036 - 37984
 -  38088  -  38038  -  37987  -  37931  -  37874  -  38145  -  38087  -
 37876 - 38147 - 38089 - 38039 - 37988 - 37932 - 37875 - 38146
 -  37935  -  37877  -  38148  -  38091  -  38040  -  37989  -  37934  -
 38042 - 37991 - 37937 - 37878 - 38149 - 38092 - 38041 - 37990
 -  38094  -  38043  -  37993  -  37938  -  37879  -  38150  -  38093  -
 37882 - 38152 - 38095 - 38044 - 37994 - 37940 - 37880 - 38151
 -  37942  -  37885  -  38153  -  38099  -  38045  -  37995  -  37941  -
 38047 - 37997 - 37943 - 37887 - 38154 - 38100 - 38046 - 37996
 -  38102  -  38048  -  37998  -  37944  -  37888  -  38155  -  38101  -
 37890 - 38159 - 38105 - 38049 - 37999 - 37945 - 37889 - 38157
 -  37947  -  37891  -  38160  -  38106  -  38050  -  38000  -  37946  -
 38052 - 38002 - 37948 - 37892 - 38161 - 38107 - 38051 - 38001
 -  38109  -  38053  -  38003  -  37949  -  37893  -  38162  -  38108  -

 38164
جميع هذه املطالب على الرمز 16.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 
عز الدين شاكر     

محافظة تطوان

مطلب رقم 55988 - 19

إسم امللك: " دمنة مع العني 03 - 03 - 27301".

املدعو:  احملل   ، تازة  باب  جماعة  و  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

الكواطيط

تاريخ التحديد: 18 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 16 ار 40 س.

نوعــه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال: ورثة الصافية الطاهر ، 

شرقا: ممر عمومي،

جنوبا : محمد عبد السالم كوطيط ، 

غربا: املفضل الكوطيط

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55853 - 19

إسم امللك: " فدان الدهيشام 03 - 03 - 28246".

املدعو: قاع  الدردارة احملل  ، قيادة و جماعة  إقليم شفشاون   : موقعه 

أقوباع

تاريخ التحديد: 06 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 65 ار 26 س.

نوعــه: أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة االولى:

اجملاورون:

شماال: ورثة بن عيسى ، 

شرقا: الواد،

جنوبا : رشيد حمودان ، 

غربا: ممر.

القطعة الثانية:

اجملاورون:

شماال: ورثة بن عيسى ، 

شرقا: ممر ،

جنوبا : رشيد حمودان ، 

غربا: ورثة الغالي حوياك

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55941 - 19 

إسم امللك: " سعيد ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: خندق الزربوح، 

طريق هارون الرشيد رقم 15

تاريخ التحديد: 29 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 43 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وثالث طوابق علوية .
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اجملاورون:

شماال: محمد البقالي ، ملك الغير، 

شرقا: منووة النية ، منصوري محمد،

جنوبا : ممر ثم العربي بن يشو ، 

غربا: ممر ، محمد بيلول ، عائشة معزوزي،

طالب )ة( : رحمة بنت عبد اهلل البكاري ومن معها.

مطلب رقم 45038 - 19 

إسم امللك: " حانوت رقم 1542 التابع ألحباس رباع الكبرى بتطوان ".

امللحقة  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 

اإلدارية ، حي العيون

تاريخ التحديد: 02 يناير 2017

املساحة التي أظهرها التصميم: 05 س

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي

اجملاورون:

شماال: زنقة، 

شرقا: األحباس،

جنوبا : أحمد الجنري ، 

غربا: األحباس،

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 45039 - 19 

إسم امللك: " حانوت رقم 1536 التابع ألحباس رباع الكبرى بتطوان ".

امللحقة  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 

اإلدارية ، حي العيون

تاريخ التحديد: 02 يناير 2017

املساحة التي أظهرها التصميم: 09 س

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل 

اجملاورون:

شماال: زنقة العيون ، 

شرقا: األحباس،

جنوبا : األحباس ، 

غربا: األحباس،

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 45040 - 19 

إسم امللك: " حانوت رقم 1621 التابع ألحباس رباع الكبرى بتطوان ".

امللحقة  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 

اإلدارية ، حي العيون

تاريخ التحديد: 02 يناير 2017

املساحة التي أظهرها التصميم: 12 س

نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي

اجملاورون:

شماال: زنقة العيون ،

شرقا: موعة خرخار،

جنوبا : موعة خرخار ، 
غربا: األحباس،

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 45041 - 19 
إسم امللك: " حانوت رقم 1541 التابع لرباع الكبرى حبس تطوان ".

امللحقة  املدعو:  احملل  لتطوان،  احلضرية  اجلماعة  تطوان،   : موقعه 
اإلدارية، حي العيون

تاريخ التحديد: 02 يناير 2017
املساحة التي أظهرها التصميم: 05 س

نوعه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي
اجملاورون:

شماال: زنقة العيون ،
شرقا: األحباس،

جنوبا : رحمة السعيدية ، 
غربا: األحباس،

طالب )ة( : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 55087 - 19 
إسم امللك: " الرويضة 03 - 06 - 32713 ".

أحمد  بني  جماعة   ، أحمد  بني  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 
الغربية ، احملل املدعو: دار الغابة
تاريخ التحديد: 27 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 67 ار 60 س
نوعــه: أرض فالحية بها أشجار التني

اجملاورون:
شماال: ورثة أحمد الزيتوني ،

شرقا: ورثة أحمد اجلياللي، شعبة،
جنوبا : ورثة محمد الزيتوني ، خندق ، 

غربا: ورثة محمد الزيتوني،
طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55105 - 19 
إسم امللك: " وجلة ".

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة زومي ، احملل املدعو: وجلة دوار احالوة
تاريخ التحديد: 26 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 32 ار 92 س
نوعــه: أرض فالحية بها أشجار التني والزيتون

اجملاورون:
شماال: ورثة عبد احلميد اجلحيري ،

شرقا: ورثة عبد احلميد اجلحيري ، ورثة التهامي بن عمر،
جنوبا : األحباس ، 

غربا: أرار محمد ، احلويار محمد،
طالب )ة( : األوقاف العامة بوزان.

مطلب رقم 55231 - 19 
إسم امللك: " سمطة القنطرة 03 - 08 - 35851 ".

احملل   ، بني فغلوم  ، جماعة  فيفي  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو: دوار تيالني
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تاريخ التحديد: 01 يوليوز 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 هـ 06 ار 50 س

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون والعنب
اجملاورون:

شماال: العبدالوي أحمد ،
شرقا: خندق،

جنوبا : ورثة محمد العربي الغشتالي ، 
غربا: ورثة احلجاج ، عبد السالم البرتولي،

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 2606 - 19
إسم امللك: " ففرتني ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان ، جماعة الواد ، احملل املدعو: 
ارديفني 

تاريخ التحديد: 12 ديسمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 12 هـ 59 ار 81 س.

نوعــه: أرض فالحية غابوية.
اجملاورون:

شماال: ممر
شرقا: محمد عيادي ، سعيد عيادي ، أحمد عياشي

جنوبا : خندق ، 
غربا: احمد املفضل عيادي ، خندق ، ثم عثمان عيادي

وزير  السيد  عنها  الوصي  الصغرى  الساللية  اجلماعة  )ة(:  طالب 
الداخلية.

مطلب رقم 55943 - 19
إسم امللك: " اجلوهرة ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة قاع اسراس ، جماعة تزكان ، احملل املدعو: 
اخلرارب 

تاريخ التحديد: 03 فبراير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم: 04 ار 93 س.

نوعــه: أرض فالحية بها بناء يتكون من سفل.
اجملاورون:

شماال: ورثة قناص
شرقا: مفضل احمد امسطاس

جنوبا : طريق ، 
غربا: مفضل صادق أحكان

طالب )ة( : نور الدين بن محمد القاللوسي.

مطلب رقم 55872 - 19
إسم امللك: " ملك محجوبة ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة املالليني احملل املدعو: فم العليق 
تاريخ التحديد: 09 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 ار 55 س.
نوعــه: أرض فالحية .

اجملاورون:
شماال: رسم عقاري عدد: 26891/19

شرقا: مطلب عدد: 55531/19 ، حروش محمد

جنوبا : رسم عقاري عدد:3525/19 ، 
غربا: مطلب عدد: 12739/19

طالب )ة( : محجوبة بنت أحمد امجاهد.

مطلب رقم 55716 - 19
إسم امللك: " ارض مسجد شاب ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة باب برد ، احملل املدعو: دوار شاب
تاريخ التحديد: 07 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 19 ار 08 س.
نوعــه: أرض فالحية بها بناء يتكون من مسجد مع أشجار وبئرين

اجملاورون:
شماال: عزيز محمد مولود ، ورثة عمر الطبال أكدي

شرقا: خندق
جنوبا : الطريق ، 

غربا: الطريق
طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 32959 - 19
إسم امللك: " دار محيضر "

موقعه: مبنطقة التحفيظ اجلماعي املسماة صدينة ، قيادة املالليني ، 
جماعة صدينة ، إقليم تطوان ، 

طالب )ة( التحفيظ: السيدة رحمة حلتوت ومن معها
 872 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ 07 سبتمبر 2015.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ملك العنصري - واعافر"
ذي مطلب التحفيظ 71258 - 19 والذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 1131 بتاريخ 02 سيتمبر 2020
عوضا عن :

تاريخ اإليداع: 10 أكتوبر 2020
إقرأ:

تاريخ اإليداع: 10 أغسطس 2020
والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " بنمسى 529 اجلزء 2 
التابع ألحباس قبيلة ودراس" ذي مطلب التحفيظ 
71259 - 19 والذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 1131 بتاريخ 02 سيتمبر 2020
عوضا عن :

تاريخ اإليداع: 10 أكتوبر 2020
إقرأ:

تاريخ اإليداع: 10 أغسطس 2020
والباقي بدون تغيير

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
      املصطفى طريفة



4437 عدد 1135 - 12 صفر 1442 )30 سبتمبر 2020(

محافظة تازة

مطلب رقم 14997 - 21.

اسم امللك : مستوصف حد امسيلة م م عدد : 905/حضري.

موقعه : إقليم تازة دائرة تاينست قيادة و جماعة امسيلة.

وقع حتديده في : 05 يوليو 2019.

مساحته : 35 آر 37 س.

نوعه : أرض بها ثالث بنايات من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20737 - 21

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 4037 - 21 - 21

جنوبا : احلاج محمد الصغير

غربا : مطلبي التحفيظ عدد : 6827 - 21، 755 - 21، احلاج بوشناف.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 19296 - 21.

اسم امللك : راس املفش 2

: إقليم تازة، دائرة تاهلة، جماعة مطماطة، احملل املدعو رأس  موقعه 

املفش

وقع حتديده في : 11 ابريل 2019

مساحته : 04 آر 49 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة شطاطر، ورثة حوشي قدور.

شرقا : ساقية عمومية، ورثة الليموني محمد بن أحمد

جنوبا : ورثة الليموني ميمون.

غربا : ورثة زغبوب ادريس

طالب التحفيظ : محمد لبروزي بن محمد

مطلب رقم 19445 - 21.

اسم امللك : املريبحة

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو املصارة.

وقع حتديده في : 05 يوليو 2019.

مساحته : 02 هـ 20 آر 49 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 23861 - 21، ممر عمومي. 

شرقا : ادريس الشلح

جنوبا : أحمد اوالد الطيب، ادريس الشلح.

غربا : ورثة املغاري مصطفى.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19462 - 21.

اسم امللك : ساحل احلبس

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو ساحل احلبس

وقع حتديده في : فاحت يوليو 2019

مساحته : 03 هـ 37 ار 17 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من زيتون و أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بداز محمد

شرقا : واد حلضر.

جنوبا : ورثة السليماني أحمد.

غربا : الطريق الرئيسية رقم 5413، ورثة بداز محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19662 - 21.

اسم امللك : سطوان

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب بودير، دوار بويدر

وقع حتديده في : 03 ابريل 2019.

مساحته : 10 آر 06 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد حويشة.

شرقا : ورثة هرمي اجلياللي، طالب التحفيظ.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 47527 - 21، طالب التحفيظ.

غربا : طيب بن عزوز، ورثة أوالد حمو.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19663 - 21.

اسم امللك : حوز املسجد

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب بودير، احملل 

املدعو دوار أزيد.

وقع حتديده في : 18 ماي 2018

مساحته : 04 ار 79 س،

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد عياد

شرقا : ورثة محمد عياد

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : حمودة عبد العالي. 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.
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مطلب رقم 19673 - 21.

اسم امللك : عرسة اخلوخ 2

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة باب مرزوقة، جماعة باب بودير، احملل 

املدعو دوار أواليدمان.

وقع حتديده في : 22 ماي 2018

مساحته : 86 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : علي ازغيدة

شرقا : عبد اجلليل ولد القايد، الرم العقاري عدد : 27630 - 21.

جنوبا : عبد اجلليل ولد القايد،

غربا : بالقايد علي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19707 - 21.

اسم امللك : مقبرة سيدي علي لفحل

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة باب املروج، جماعة الطايفة، 

احملل املدعو سيدي علي لفحل.

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2018.

مساحته : 39 آر 54 س.

نوعه : أرض بها مقبرة

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي الزويتني 

شرقا : شعبة

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : ورثة ملنيني عالل

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19857 - 21.

اسم امللك : الدوير

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف، احملل 

املدعو دوار أحراش.

وقع حتديده في : 19 فبراير 2019.

مساحته : 31آر 35 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : حلسن لزعر.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : حسناوي عبد الرحمان.

برو محمد، لكحل عبد   ،21 -  19855  : التحفيظ عدد  : مطلب  غربا 

الرحمان، لزعر عبد السالم، حلسن لزعر.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19861 - 21.

اسم امللك : مدرسة العمال م م عدد 718/قروي.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف، احملل 

املدعو دوار العمال.

وقع حتديده في : 06 اغسطس 2018.

مساحته : 12 آر 47 س.

نوعه : أرض بها بنايات مدرسية

اجملاورون : 

شماال : ورثة البوزيدي محمد.

شرقا : ممر عمومي، املطلب عدد 20606 - 21.

جنوبا : ورثة زكيكون.

غربا : ورثة أفتيت عزوز.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 19868 - 21.

اسم امللك : الكدية

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة.

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2018.

مساحته : 01 آر 67 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي و بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : ورثة السناني.

شرقا : ورثة قدور باخلدير، ورثة حلمر العربي.

جنوبا : ممر

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بنلخضير ابن احلسني

مطلب رقم 19874 - 21.

اسم امللك : الرويضة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنث، جماعة أوالد الشريف احملل 

املدعو أوالد أحمد.

وقع حتديده في : 12 فبراير 2019.

مساحته : 41 آر 57 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة احميداش أحميدة.
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شرقا : طنيفوس حلسن، الرسم العقاري عدد : 7293/ف

جنوبا : الشارف محمد

غربا : ورثة احميداش احميدة.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20061 - 21.

اسم امللك : حوض الشاكري

الزراردة، احملل املدعو  تازة، دائرة تاهلة، قيادة و جماعة  : اقليم  موقعه 

حوض الشاكري.

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2018

مساحته : 05 هـ 73 آر 53 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و بناية من تراب.

اجملاورون : 

شهيد  احلسني،  بوغرس  أحمد،  بوعيسى  محمد،  بوغرس   : شماال 

احلسني، أزمري احلسني.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 16544 - 21.

جنوبا : ورثة احلمري، شعبة، ورثة محمد بن احلسني.

غربا : الرسم العقاري عدد : 54999 - 21، ورثة ميمون عال.

طالب التحفيظ : يوسف بوغرس بن علي و من معه.

مطلب رقم 20091 - 21.

اسم امللك : املرزوقيات

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنث، جماعة أوالد الشريف احملل 

املدعو سيدي بويدو.

وقع حتديده في : 11 يوليو 2019.

مساحته : 01 هـ 60 آر 49 س.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : لغماري عبد الغني، ورثة بوسرة محمد، بلقوم امحمد، ورثة 

بودهن علي، الزين التوهامي، حلسن بويا. 

شرقا : الغشام محمد، ورثة الشارف محمد.

بودهن،  علي  ورثة  أحمد،  البلقوم  السالم،  عبد  املريني  ورثة   : جنوبا 

قديدر، الفشام التوهامي، احجيلة امحمد. 

غربا : احجيلة امحمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20095 - 21.

اسم امللك : البرادع

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو البرادع.

وقع حتديده في : 02 ابريل 2019

مساحته : 02 هـ 68 ار 54 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بروال عبد القادر، ورثة أوالد خرابة عبد اهلل. 

شرقا : بوراس محمد، ورثة خروبة امحمد.

اليوسفي  ورثة  محمد،  اليوسفي  ورثة  عامر،  خروبة  ورثة   : جنوبا 

اجلياللي.

غربا : علي بن عبد القادر، ن عد القادر احمد بن التوهامي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20120 - 21.

اسم امللك : باطن الكرم

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو دوار كردوسة.

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019.

مساحته : 38 آر 17 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 65644 - 21

شرقا : ورثة بوراس محمدين.

جنوبا : حوماني زهرة.

غربا : ديدي محمد.

طالبة التحفيظ : فتيحة حماني بنت محمد

مطلب رقم 20170 - 21.

اسم امللك : بلوطة

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

الصميعة، احملل املدعو بلوطة.

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2018

مساحته : 07 ار 20 س،

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من زيتون و بناء من سفلي و بئر.

اجملاورون : 

شماال : الكرواني حمو، الكرواني ميمون، الكرواني حمو.

شرقا : الطالبي مصطفى.

جنوبا : ممر.

غربا : الكرواني مصطفى.

طالب التحفيظ : املصطفى الكرواني بن حمو.

مطلب رقم 20202 - 21.

اسم امللك : السماش

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

الصميعة، احملل املدعو السماش.

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2018

مساحته : 03هـ 76 آر 34 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و أشجار مختلفة.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة ملرابط، مطلب التحفيظ عدد : 20387 - 21.

شرقا : ورثة خربوش ادريس، بوفلوس علي.

جنوبا : ورثة عبروق بالقاسم احلسني.

غربا : فرعوان مرمي، 

طالبة التحفيظ : خديجة مغار بنت بالقاسم.

مطلب رقم 20318 - 21.

اسم امللك : الدار احلبسية رقم 18

موقعه : مدينة تازة ، تازة العليا ، درب العريسة.

وقع حتديده في : 30 يناير 2019.

مساحته : 95 س. 

نوعه : أرض بها بناية من طابق أرضي.

اجملاورون : 

شماال : درب العريسة، ورثة الضاوية.

شرقا : ورثة الضاوية.

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20333 - 21.

اسم امللك : الدار احلبسية عدد 13

موقعه : مدينة تازة ، تازة العليا ، زنقة بوقالل

وقع حتديده في : 31 يناير 2019.

مساحته : 01 آر 73 س. 

نوعه : أرض بها بناء من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 53828 - 21

شرقا : زنقة بوقالل.

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد : 37813 - 21، 19967 - 21.

غربا : درب أشرقني.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20387 - 21.

اسم امللك : خرنب

موقعه : إقليم تازة دائرة تاهلة، قيادة بني وراين الغربية، جماعة الصميعة.

وقع حتديده في : 25 فبراير 2019.

مساحته : 02 هـ 19 آر 01 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي، املياه و الغابات.

شرقا : أحرارش حلسن، حالق مولود.

جنوبا : خرباش عباس و من معه، مطلب التحفيظ عدد : 20202 - 21

غربا : ورثة ملرابط، املرابط علي، املرابط أحمد، املرابط عامر.

طالب التحفيظ : لفيض بوجمعة.

مطلب رقم 20429 - 21.

اسم امللك : منزل احلاج الزكيرتي

موقعه : مدينة تازة، حي بيت غالم.

وقع حتديده في : 13 مارس 2019

مساحته : 71 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابقني

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 618 - 21.

شرقا : رجت

جنوبا : بنودي عمر

غربا : الرسم العقاري 9653/ف

طالب التحفيظ : الزكريتي الهادي ابن أحمد و من معه.

مطلب رقم 20591 - 21.

اسم امللك : امحجر 2

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف احملل 

املدعو سيدي بويدو.

وقع حتديده في : 31 ماي 2019.

مساحته : 03 آر 59 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : قريبل احلسني 

شرقا : لطرش عبد املالك، قريبل احلسني.

جنوبا : الدريوش جمال، بدهن مصطفى، برطاط الصغير

غربا : اوالد الصغير

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20605 - 21.

اسم امللك : مقبرة عني بن عدي

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف احملل 

املدعو دوار العمال.

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019

مساحته : 22 ار 76 س.

نوعه : ارض بها مقبرة.
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اجملاورون : 

شماال : طامة أحمد

شرقا : بوجمعة عامر

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : لشهب حميد، بوجمعة عامر.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20670 - 21.

اسم امللك : مدرسة أهل السبت

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

أهل السبت

وقع حتديده في : 26 يونيو 2019.

مساحته : 12 آر 15 س.

نوعه : أرض بها بنايات مدرسية.

اجملاورون : 

شماال : الدحيمن امحمد، ممر عمومي

شرقا : االحباس.

جنوبا : أزغيو محمد.

غربا : ممر عمومي.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

مطلب رقم 20733 - 21.

اسم امللك : الكعدة

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

دوار املسارة.

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2019

مساحته : 01 هـ 13 ار 44 س،

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : بوساك عبد اجلليل

55675 - 21، مطلبي التحفيظ عدد :   : شرقا : الرسم العقاري عدد 

.21 - 20405 ،21 - 14689

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 14689 - 21.

غربا : بوساك محمد، بوساك عبد اجلليل 

طالبة التحفيظ : لعزيزة قرطيط بنت عالل.

مطلب رقم 20765 - 21.

اسم امللك : الغروص

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن جماعة الربع 

الفوقي، دوار بني عمرو.

وقع حتديده في : 28 اغسطس 2019

مساحته : 35 آر 41 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ممر

شرقا : محمد علي بن عيسى، ورثة علي بوحسينة.

جنوبا : حلسن الفوغالي.

غربا : الرسم العقاري عدد : 4171 - 21.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20774 - 21.

اسم امللك : العقابي

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن جماعة الربع 

الفوقي، احملل املدعو بني عمرو.

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2019.

مساحته : 30 آر 50 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون 

اجملاورون : 

شماال : بوجمعة الديب. 

شرقا : بوجمعة الديب، واد.

جنوبا : اخلبازي حلسن، اخلبازي محمدين.

غربا : الدحيمي حلسن، بوجمعة الديب.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20780 - 21.

اسم امللك : سكن وظيفي لرئيس دائرة احد امسيلة

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة، 

وقع حتديده في : 29 اغسطس 2019.

مساحته : 19آر 69 س.

نوعه : أرض بها بنايات من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20737 - 21

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 20737 - 21

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 20737 - 21، ممر عمومي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20737 - 21

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 20804 - 21.

اسم امللك : ريان

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي االمل.

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019.

مساحته : 99 س.
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نوعه : أرض بها بناء من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : عياد زندور.

شرقا : رحمون احلسني

جنوبا : زنقة

غربا : حنني محمد.

طالبة التحفيظ : زهرة اسيني بنت عبد السالم

مطلب رقم 20914 - 21.

اسم امللك : عني مسعود

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بوزمالن، جماعة أيت سغروشن .

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

مساحته : 99 آر 78 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج ادريس الصغيور

شرقا : ورثة احلاج ادريس الصغيور، ورثة احلسني بن محمد املسياح

باحلسني،  الصغيور  ورثة  املسياح،  محمد  بن  احلسني  ورثة   : جنوبا 

املرضي مصطفى

غربا : ورثة احلاج ادريس الصغيور

طالب التحفيظ : احلسان املسياح بن احلسن.

مطلب رقم 20984 - 21.

اسم امللك : فرح

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة و جماعة مطماطة، دوار إفران 

آيت عسو.

وقع حتديده في : 06 يناير 2020

مساحته : 01 هـ 28 آر 25 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 19999 - 21، 

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : بادو بن اخملتار، 

غربا : الرسم العقاري عدد : 67595 - 21، ورثة موسات محمد.

طالبة التحفيظ : حفيظة الشاحت بنت احميدة.

مطلب رقم 21041 - 21.

اسم امللك : ملك فاطمة

موقعه : إقليم تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الشرقية احملل 

املدعو دوار قصبة بني هيتم.

وقع حتديده في : 29 يناير 2020.

مساحته : 17 آر 43 س.

نوعه : ارض فالحية بها بنايات من سفلي

اجملاورون : 

شماال : ورثة ملطيهري 

شرقا : ممر عمومي، بن أحمد الغفولي.

الرسم   ،21  -  21042: عدد  التحفيظ  مطلب  البزوي،  علي   : جنوبا 

العقاري عدد : 23227 - 21، ممر عمومي. 

غربا : الرسم العقاري عدد : 4088 - 21، ورثة ملطيهري.

طالبة التحفيظ : فاطمة الليسعي بنت محمد.

مطلب رقم 21042 - 21.

اسم امللك : ملك سعيد

موقعه : إقليم تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الشرقية احملل 

املدعو دوار قصبة بني هيتم.

وقع حتديده في : 29 يناير 2020

مساحته : 02 ار 63 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي و طابق أول و بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد :21041 - 21. 

شرقا : علي البزوي

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 23227 - 21.

غربا : مطلب التحفيظ عدد :21041 - 21.

طالب التحفيظ : سعيد بركد بن عالل.

مطلب رقم 21062 - 21.

اسم امللك : الفحص

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بوحلو، جماعة و مركز بوشفاعة. 

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

مساحته : 04 آر 32 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الدباني عبد العزيز.

شرقا : حجاج ادريس.

جنوبا : ورثة طينو محمد.

غربا : هرميش احلسني

طالب التحفيظ : هشام مرزوق بن عبد القادر

مطلب رقم 21080 - 21.

اسم امللك : ملعب اخليل

و مركز  املروج جماعة  باب  قيادة  تاينست،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

بني افتح، 

وقع حتديده في :21 فبراير 2020
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مساحته : 04 ار 62 س،

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : العوادي عبد الرحمان، ورثة اجبيلو احميدة

شرقا : ورثة اجبيلو احميدة، ورثة الهواري بوجمعة.

جنوبا : ورثة بوقرعي محمد.

غربا : الطريق االقليمية رقم 508 - 21.

طالب التحفيظ : هشام البوقرعي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 21083 - 21.

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية ب 31 بتازة

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف، 

وقع حتديده في : 25 فبراير 2020

مساحته : 09 آر 03 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

مطلب رقم 21072 - 21.

اسم امللك : اجملاهد

موقعه : اقليم تازة دائرة أكنول قيادة تيزي وسلي جماعة سيدي علي 

بورقبة، احملل املدعو مزارع تاستيت.

وقع حتديده في : 17 فبراير 2020.

مساحته : 31 آر 60 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : أولعباسي أحمد بن أعمر.

غربا : ورثة املنصوري محمد.

طالب التحفيظ : احلسن املنصوري بن محمد.

مطلب رقم 21088 - 21.

اسم امللك : لويزة لغيور

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو دوار أوالد عامر.

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020.

مساحته : 06 آر21 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الدريدر محمد

شرقا : ورثة ملرابط أحمد

جنوبا : ورثة حلميدي محمد

غربا : ورثة الدريدر أحمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21089 - 21.

اسم امللك : عرصة البشير

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو دوار أوالد عامر.

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020

مساحته : 11 آر 19 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الشادلي العيادي، ورثة بهوة حلسن

شرقا : ورثة علي حلمايدي، ورثة الشادلي العايدي.

جنوبا : ورثة علوات أحمد، ورثة الدردري أحمد، الدردري محمد.

غربا : ورثة بهوة محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21090 - 21.

اسم امللك : مرجع حلمة

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو دوار أوالد عامر.

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020.

مساحته : 14 آر 43 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة دريدر محمد 

شرقا : ورثة دريدر محمد، بهوة أحمد، املايل محمد.

جنوبا : ورثة دريدر محمد

غربا : ورثة العيادي الشادلي، ورثة حلميدي محمد، ورثة املرابط العربي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21091 - 21.

اسم امللك : العنصر

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو دوار تافراوت. 

وقع حتديده في : 03 مارس 2020
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مساحته : 07 ار 53 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : شعبة

شرقا : املرابط محمد.

جنوبا : ممر عمومي، ورثة املرابط مطلب التحفيظ عدد :21092 - 21، 

ورثة الشادلي عبد السالم.

غربا : ممر عمومي، ورثة الوزاني محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21092 - 21.

اسم امللك : العرص

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو دوار تافراوت.

وقع حتديده في : 03 مارس 2020.

مساحته : 05 آر 24 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي، مطلب التحفيظ عدد :21091 - 21

شرقا : ورثة املرابط

جنوبا : لشهب عبد السالم

غربا : ورثة الشادلي عبد السالم

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21093 - 21.

اسم امللك : كعدة الركبة

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن.

وقع حتديده في : 03 مارس 2020

مساحته : 07 ار 01 س،

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : البحرة محمد

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : ورثة الشادلي سعيد

غربا : السيدي عبد الرحمان 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21095 - 21.

اسم امللك : عني السمارة

اترايبة،  املروج، جماعة  باب  تاينست، قيادة  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو عني الثالثاء.

وقع حتديده في : 05 مارس 2020

مساحته : 04 آر 55 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : غزالي أحمد

شرقا : اليعقوبي محمد بوزيان

جنوبا : ساقية عمومية، ممر عمومي

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21108 - 21.

اسم امللك : فدان بوناصر

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن

وقع حتديده في : 26 فبراير 2020.

مساحته : 20 آر 98 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : شعبة، ورثة حلوات 

شرقا : علي ناصر

جنوبا : ورثة شميل محمد

غربا : شعبة، ورثة حلوات

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21101 - 21.

اسم امللك : املسيرة

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة.

وقع حتديده في : 28 فبراير 2020.

مساحته : 05آر 87 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : محمد بن علي بوطيب

شرقا : بوطيب محمد

جنوبا : شارع 3 مارس

غربا : بوطيب محمد.

طالب التحفيظ : جالل الدين بوتيب بن محمد

مطلب رقم 21104 - 21.

اسم امللك : عني تفراوت أيضا

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو عني تافراوت.

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

مساحته : 02 آر 13 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و التني
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اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : ورثة الصيوري محمد

جنوبا : ورثة الصيوري عبد اهلل، ورثة الصيوري حلسن

غربا : ورثة الصيوري محمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21105 - 21.

اسم امللك : عني تفراوت

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو عني تفرارت.

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

مساحته : 16 آر 28 س.

نوعه : ارض فالحية بها أجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الصيوري محمدين

شرقا : شعبة

جنوبا : الصيوري عبد اهلل.

غربا : الصيوري محمد، الصيوري علي، الصيوري محمد، الصيوري عبد العالي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21106 - 21.

اسم امللك : دار بوغدو أيضا

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو جمغيلة.

وقع حتديده في : 26 فبراير 2020.

مساحته : 05 آر 33 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : فالحي بقالي.

شرقا : فالحي بقالي.

جنوبا : بوفريش محمد

غربا : ورثة فالحي محمد قدور

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21107 - 21.

اسم امللك : دار بوغدو

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو جمغيلة.

وقع حتديده في : 26 فبراير 2020

مساحته : 11 آر 33 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بوفريش محمد، ورثة بقالي فالحي.

شرقا : واد بوجراوي.

جنوبا : ورثة فالحي العربي، ورثة خدمي اهلل أحمد بن جياللي

غربا : ورثة فالحي محمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21109 - 21.

اسم امللك : سيدي محمد املكودي

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن،

وقع حتديده في : 28 فبراير 2020.

مساحته : 03 آر 36 س.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة لبغيلي الطاهر 

شرقا : ورثة الشادلي محمد حلسن

جنوبا : ورثة لبغيلي

غربا : ورثة لبغيلي محمدين، ورثة لبغيلي الطاهر.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21110 - 21.

اسم امللك : عني امسيلة

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو دوار تافراوت.

وقع حتديده في : 28 فبراير 2020

مساحته : 11 ار 51 س.

نوعه : ارض فالحية بها شجرة زيتون.

اجملاورون : 

شماال : عبد العالي الصيوري 

شرقا : الشادلي زروق

جنوبا : ممر عمومي، ملرابط علي

غربا : ورثة أوالد عامر.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21111 - 21.

اسم امللك : تاسيت

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو دوار تافراوت.

وقع حتديده في : 28 فبراير 2020.



عدد 1135 - 12 صفر 1442 )30 سبتمبر 2020(4446

مساحته : 04 آر 74 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : علي املرابط

شرقا : علي املرابط

جنوبا : محمد الوزاني

غربا : سيدي التهامي الوزاني

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21112 - 21.

اسم امللك : ضيعة احلاج محند

موقعه : اقليم تازة، دائرة و قيادة أكنول، جماعة اجزناية اجلنوبية، احملل 

املدعو كعدة الزرابنة.

وقع حتديده في : 11 مارس 2020

مساحته : 01 هـ 66 ار 93 س،

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي، 

شرقا : ممر عمومي، محند يامنة.

جنوبا : ممر عمومي، ورثة محمد الريباطي.

غربا : عالل بن عمرو، ورثة عالل شهبار.

طالب التحفيظ : ادريس ريباتي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 21113 - 21.

اسم امللك : يحيى

الغربية احملل  تاهلة، قيادة و جماعة غياثة  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

املدعو ملالعب.

وقع حتديده في : 10 مارس 2020

مساحته : 07 آر 09 س

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة لطرش عبد اهلل.

شرقا : ممر عمومي، 

جنوبا : لطرش حسن

غربا : ورثة بوكرين عياد. 

طالب التحفيظ : عبد الرحمان لطرش بن قدور.

مطلب رقم 21114 - 21.

اسم امللك : الفتح

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده في : 13 مارس 2020.

مساحته : 98 س. 

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : زنقة

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 19529 - 21، ورثة بونخول.

غربا : زملاط ادريس.

طالب التحفيظ : أحمد بناني بن محمد و من معه.

مطلب رقم 21115 - 21.

اسم امللك : باب العساس

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو مزارع 

بني عبد اهلل.

وقع حتديده في : 13 مارس 2020.

مساحته : 34 آر 09 س. 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة العبوبي محمد، الرسم العقاري عدد : 28364 - 21

شرقا : الرسم العقاري عدد : 28364 - 21، ورثة العبوبي محمد

جنوبا : ورثة العبوبي محمد

غربا : الرسم العقاري عدد : 8158/ف.

طالب التحفيظ : العسري عالل بن عبد السالم.

مطلب رقم 21116 - 21.

اسم امللك : الرحى

موقعه : إقليم و دائرة تازة ، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو الرحى.

وقع حتديده في : 13 مارس 2020.

مساحته : 01 آر 40 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : ورثة وهبي.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : شخيوش عالل.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20971 - 21

طالب التحفيظ : عبد الكرمي وهبي بن عالل و من معه.

مطلب رقم 21121 - 21.

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية f بتازة.

موقعه : إقليم و دائرة تازة ، قيادة و جماعة باب مرزوقة

وقع حتديده في : 18 مارس 2020

مساحته : 03 هـ 28 آر 94 س.
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نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

مطلب  للشرب،  الصالح  املاء  و  للكهرباء  الوطني  املكتب   : شماال 

التحفيظ عدد : 20862 - 21.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

للشرب،مطلبي  الصالح  املاء  و  للكهرباء  الوطني  املكتب   : غربا 

التحفيظ عدد : 20866 - 21، 20930 - 21.

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 21127 - 21.

اسم امللك : اشبار قميشو

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة و جماعة الزراردة .

وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

مساحته : 07 آر 55 س.

نوعه : ارض بها بنائني من سفلي .

اجملاورون : 

شماال : قشقاش عبد القادر 

شرقا : قردون محمد

جنوبا : زنقة

غربا : عبد القادر حمو، الرسم العقاري عدد : 33017 - 21.

طالبة التحفيظ : لطيفة الوالي بنت عبد املالك.

مطلب رقم 21128 - 21.

اسم امللك : آدم

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة ، حي االمل.

وقع حتديده في : 16 مارس 2020

مساحته : 01 ار 11 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : علي أوعقى

شرقا : ورثة أطبيب

جنوبا : ورثة اديل يامنة.

غربا : ورثة اديل يامنة.

طالب التحفيظ : حلسن القج بن عبد القادر.

مطلب رقم 21133 - 21.

اسم امللك : اخلربة

جماعة  الغربية  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

مطماطة، دوار عني بومساي.

وقع حتديده في : 18 مارس 2020.

مساحته : 23 آر 86 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 5403

شرقا : ممر.

جنوبا : الشافي فاطمة

غربا : الشافي فاطمة

طالب التحفيظ : حسن بوكى بن عياد

مطلب رقم 21134 - 21.

اسم امللك : باكركور

جماعة  الغربية  وراين  بني  قيادة  تاهلة  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

الصميعة احملل املدعو مزارع باب سوق الشيجرة

وقع حتديده في : 18 مارس 2020

مساحته : 18 ار 17 س،

نوعه : ارض فالحية بها بناء من سفلي و بئر.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أكرداد عياد، الزرداوي ميمون بن حمو.

شرقا : ورثة أمزيان عبد السالم

جنوبا : ورثة جنيح محند.

غربا : ممر 

طالب التحفيظ : حسن بوكى بن عياد

مطلب رقم 21135 - 21.

اسم امللك : محسني

احملل  ازباير،  اوالد  و جماعة  قيادة  أمليل  واد  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

املدعو القبير.

وقع حتديده في : 18 مارس 2020

مساحته : 01 ار 08 س،

نوعه : ارض بها بناء من سفلي و طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 58373 - 21

شرقا : طريق

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 61690 - 21

غربا : قشقاش عبد السالم

طالب التحفيظ : محسن أقشاقش بن عبد السالم

مطلب رقم 20737 - 21.

اسم امللك : السوق االسبوعي القدمي

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست قيادة و جماعة امسيلة.

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2019
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مساحته : 06 هـ 12 ار 45 س،

نوعه : ارض بها بنايات متعددة. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة اقويقة عالل و من معه، ممر عمومي، مدرسة حد لقدمي، 

املركز الفالحي حد امسيلة.

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 508

جنوبا : بوجمعة ابريقة، ورثة بوشنافة، مطلبي التحفيظ عدد : 4037 - 21، 

14997 - 21، احلاج بوشناف.

غربا : ممر عمومي، بريقة، قويقة، واد حلضر.

طالب التحفيظ : اجمللس القروي ملسيلة.

مطلب رقم 20814 - 21.

اسم امللك : سكن رجال السلطة بأحد امسيلة رئيس الدائرة ملك 

عدد : 102/ حضري .

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست قيادة و جماعة و مركز امسيلة.

وقع حتديده في : 02 اكتوبر 2019

مساحته : 09 ار 04 س،

نوعه : ارض بها بناء من سفلي و حديقة

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20737 - 21

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 20737 - 21

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 20780 - 21

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20737 - 21

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

عبد الرحيم بنعمارة.     

 

محافظة اسفي

إصالح خطــأ - يتعلق بامللك املسمى" القدادرة" 

مطلب رقم 110801 - 23

الذي أدرجت خالصة اإلعالن عن انتهاء التحديد

باجلريدة الرسمية رقم 1064 املؤرخة في 12 ماي 2019

بـدال مـن : 

دوار أوالد سمان 

إقـرأ : 

مزارع أوالد سمان 

والباقي بدون تغيير

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي 

شكيب حيمود     

محافظة احلسيمة

إعالن جـديد عـن انتهاء التحديـد

مطلب رقم 23119 - 24

إسم امللك : “ مصطفى 2”

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ازمورن، احملل املدعو 

: ”مالو”

وقع حتديده في : 11 يونيو 2013.

مساحته : 02 آر 96 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

طالب التحفيظ : أحمد بن عبد العزيز بنقدور.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 962 بتاريخ 07 يونيو 2017.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

ينهي احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله للعموم أن السيد 

الساكن    R58220 رقم  الوطنية  للبطاقة  احلامل  اخلمليشي  محمد 

يسلم  أن  طلب  احلسيمة،  تارجيست،   22 رقم  امزيان  محمد  بزنقة 

له نظيرا جديدا للرسم العقاري عدد : 10157 - 24 املؤسس للملك 

املدعو : “ لوطا املعلمني “ الكائن بإقليم احلسيمة، مدينة تارجيست 

احملل املدعو : دمنة املعلمني، وذلك بسبب تالشي النظير الذي كان قد 

سلم سابقا للسيد محمد اخلمليشي ، وانه في امكان كل شخص 

يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه قانونيا في أجل خمسة 

عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    
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محافظة خنيفرة

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة'' اكلموس" 

اقليم خنيفرة

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 
باجلماعة  الكائنة  "اكلموس"  املدعوة  باملنطقة  الواقعة  اسفله 
بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  اكلموس،  ودائرة  قيادة  اكلموس  القروية 
الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  مضي شهرين 
8 من الظهير الشريف عدد -1 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 
1389 املوافق 25 يوليوز 1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية

 املطالب هي كالتالي :
 36148- 36143- 36124- 36059- 36056- 36011- 35997- 35996 -
 36360-  36345-  36198-  36185-  36168-  36158-  36157-  36150-
 36633-  36632-  36523-  36503-  36485-  36440-  36439-  36376-
 37003-  36999-  36992-  36979-  36817-  36801-  36737-  36656-
 37080-  37045-  37030-  37023-  37020-  37014-  37008-  37005-
 37523-  37509-  37477-  37408-  37242-  37226-  37161-  37098-
 37614-  37601-  37598-  37596-  37580-  37563-  37555-  37554-
 37758-  37697-  37668-  37635-  37634-  37625-  37624-  37617-
 38170-  38021-  38019-  37886-  37885-  37879-  37875-  37868-
 38283-  38264-  38263-  38261-  38239-  38217-  38215-  38188-
 38724-  38624-  38556-  38515-  38514-  38481-  38431-  38315-
 39159-  39157-  39042-  38944-  38928-  38927-  38926-  38891-
 39436-  39420-  39384-  39323-  39317-  39306-  39287-  39283-
 39662-  39661-  39655-  39644-  39561-  39553-  39541-  39437-
 39980-  39957-  39822-  39821-  39818-  39789-  39771-  39722-
 36108-  39081-  38206-  38097-  37889-  40069-  40041-  40037-
 39745-  39650-  39009-  37863-  36017-  36795-  36552-  38880-

39948 - 37649- 40033-
والكل على الرمز /27

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة، "لهري"

اقليم خنيفرة، 

 ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 
اسفله الواقعة باملنطقة املدعوة "لهري " الكائنة باجلماعة القروية 
مضي  بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  ازكزا  اكلمام  لهري  قيادة   ' 'لهري 
من   8 الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  شهرين 
الظهير الشريف عدد -1 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389 

املوافق 25 يوليوز 1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

 املطالب هي كالتالي:

 21244-  28095-  26982-  26979-  25536-  24700-  21104-  21073-

 26953  25033-  25025-  25675-  24675-  24666-  24652-  22310-

والكل على الرمز /27

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 43257 - 28

اسم امللك : تزيوين 1

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

مسـاحتـه : ) 01 ار 75 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : العباسي محمد ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43267 - 28

اسم امللك : اقلمو 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : توينخت.

مسـاحتـه : ) 02 ار 47 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43268 - 28

اسم امللك : داو افروخ

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اوكريد.

مسـاحتـه : ) 01 ار 50 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛
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شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43269 - 28

اسم امللك : موكرور 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اوكريد.

مسـاحتـه : ) 02ار 27 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43270 - 28

اسم امللك : بوتازارت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اوكريد.

مسـاحتـه : ) 02 ار 62 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ادخيس محمد ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49818 - 28

اسم امللك : اسلى

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

سيدي بالل.

مسـاحتـه : ) 01 ار 52 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49824 - 28

اسم امللك : املياون 2

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

ايت حامد.

مسـاحتـه : ) 01 ار 32 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 680 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49851 - 28

اسم امللك : ازراكن 1

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

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 46 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49852 - 28

اسم امللك : دار تغبالوت

موقعه : اقليم رزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : ايقنوان.

مسـاحتـه : ) 01 ار 91 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقـم 43261 - 28

اسم امللك : اماون نورتان

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

مسـاحتـه : ) 08 ار 08 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49853 - 28

اسم امللك : ازراكن 2

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

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 54 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49882 - 28

اسم امللك : حتت الطريق

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

مسـاحتـه : ) 01 ار 74 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49883 - 28

اسم امللك : تورتيت حتت القصر

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

مسـاحتـه : ) 02 ار 76 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49885 - 28

اسم امللك : داو الزاوية

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

مسـاحتـه : ) 01 ار 13 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49864 - 28

اسم امللك : ايخف نتكوشت 2

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

مسـاحتـه : ) 94 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49865 - 28

اسم امللك : ازراكن 5

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

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 82 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛
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شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49867 - 28

اسم امللك : فدان الزاوية

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

تيويني.

مسـاحتـه : ) 12 ار 93 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49854 - 28

اسم امللك : ازراكن 3

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

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 71 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري قم 685 ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49862 - 28

اسم امللك : ازراكن 4

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

ادخس نلوطا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 92 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49884 - 28

اسم امللك : اكماض

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

مسـاحتـه : ) 05 ار 18 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49863 - 28

اسم امللك : ايخف نتكوشت 1

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

مسـاحتـه : ) 02 ار 03 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 50093 - 28

اسم امللك : ملك ازرراد

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة اجلماعة الترابية لورزازات، احملل 

املدعو : اسردى بأيت كظيف.

مسـاحتـه : ) 02 ار(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : زنقة ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : اخلد محمد ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ازرراد ابراهيم بن عبد الرحمان.

مطلب رقـم 50088 - 28

اسم امللك : ملك عبد اجلليل

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : 

ايت كظيف.
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مسـاحتـه : ) 90 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي طابق اول ؛

حــدوده : 

شمــاال : العلياني فاطمة ؛

شـرقـا : ولد ايجا الشريف ؛

جـنـوبا : احمد الرتالي ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيـظ : السـيد عبد اجلليل تلحيق بن حلسن.

مطلب رقـم 42006 - 28

اسم امللك : تفصاط 2

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة النقوب، احملل املدعو : مركز النقوب.

مسـاحتـه : ) 59 ار 70 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ابت داود اوسعيد ؛

شـرقـا : ايت داود اوسعيد ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ميمون ميمون ؛

طالب التحفيـظ : السـيد اخجام يوسف بن حلسن.

مطلب رقـم 42583 - 28

اسم امللك : الصوفي احمد

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تاجدة.

مسـاحتـه : ) 88 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : زنقة ؛

شـرقـا : عائشة ايت ارحاد ؛

جـنـوبا : القضوي محمد ؛

غـربـا : زنقة ؛

طالب التحفيـظ : السـيد الصوفي احمد بن عمر.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

 

محافظة الرماني

مطلـب رقم 5220 - 29

إسم امللك : بوسالم .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية حد الغوالم 

احملل املدعـو دوار آيت علي .

وقع حتديده في : 29 مارس 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 هـ 22 آرا 95 س ) يتألف من قطعتني(.

نوعه : أرض فالحية بنايات وبئر.

اجملاورون : 

القطعة األولى : مساحتها : 07 هـ 05 آرا 98 س 

شماال : مقبرة والرسم العقاري عدد 13806/ر ومطلب التحفيظ عدد 

4653 - 29؛

شرقا : طريق اقليمية ومطلب التحفيظ عدد 3437 - 29؛

ورثة   : غـربا  22386/ر  عدد  التحفيظ  ومطلب  غابوي  ملك   : جنوبا 

جمعة بنت حدو والرسمني العقاريني عدد 13190/ر و 13806/ر .

القطعة الثانية : مساحتها : 00 هـ 16 آرا 97 س 

شماال : طريق اقليمية؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 4653 - 29؛

جنوبا : طريق اقليمية؛

غـربا : طريق اقليمية .

طالبو التحفيظ : علي فراح بن البوصيري بن عبد الرحمان ومن معه.

مطلـب رقم 5301 - 29

إسم امللك : عني احلمارة .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية حد البراشوة 

احملل املدعـو قبيلة أوالد ميمون 2 دوار أوالد عزوز.

وقع حتديده في : 08 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 41 آرا 95 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

 29 - 5944 شماال : ورثة بوعمرو بن الشافعي والرسم العقاري عدد 

وعلي الطاهري ومن معه؛

شرقا : شعبة من ورائها الرسم العقاري عدد 3190 - 29؛

بن  احلق  عبد  والطاهري   29  -  4038 عدد  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

امبارك ومن معه ومطلب التحفيظ عدد 4038 - 29 والرسم العقاري 

عدد 5293 - 29 ومطلب التحفيظ عدد 37502/ر؛

غـربا : مطلب التحفيظ عدد 5320 - 29 .

طالب التحفيظ : امحمد الطاهري بن امبارك بن حلسن .

مطلـب رقم 5327 - 29

إسم امللك : س-د-ف عني الطلبة .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية حد البراشوة 

احملل املدعـو قبيلة أوالد ميمون دوار النخيلة.

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 13 آرا 10 س.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات وعني .
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اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 5548/ر و 631 - 29؛

شرقا : طريق اقليمية؛

الرسم  ورائها  من  وشعبة   29  -  183 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا 

العقاري عدد 5363/ر؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 5548/ر .

مدير  عن  نيابة  باخلميسات  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

أمالك الدولة بالرباط.

مطلـب رقم 5332 - 29

إسم امللك : الكرمات .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية موالي ادريس 

أغبال احملل املدعـو قبيلة أوالد عزيز دوار أوالد مهدي .

وقع حتديده في : 26 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 71 آرا 43 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : دامية البصراوي بنت بوعزة؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 4834 - 29؛

جنوبا : ورثة البصراوي امحمد بن عزة ؛

غـربا : ممر عرضة ثالثة )03( أمتار من ورائه مطلب التحفيظ عدد 3091 - 29 .

طالب التحفيظ : الكبير العساوي بن الشريف بن احلسن.

مطلـب رقم 5337 - 29

إسم امللك : حلرش .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية جمعة مول 

البالد احملل املدعـو قبيلة النجدة 2 دوار السوال.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 18 آرا 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات وأشجار الفواكه.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 25980/ر؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 25980/ر؛

جنوبا : ممر عمومي ؛

غـربا : ورثة احلاج اوالد احمد والرسم العقاري عدد 8873/ر .

طالبو التحفيظ : ادريس بن جدي بن محمد بن احلاج ومن معه.

مطلـب رقم 5344 - 29

إسم امللك : حوض مومن .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية جمعة مول 

البالد احملل املدعـو قبيلة النجدة 1 .

وقع حتديده في : 08 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 72 آرا 44 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 31889/ر وورثة ادريس بن بوعزة؛

شرقا : التاجي محمد بن احملجوب؛

جنوبا : ورثة محمد رزقي مول البالد؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 14504/ر وورثة الكبير بن مبارك .

طالب التحفيظ : عبد العزيز مول البالد بن احلاج بن بوعزة.

مطلـب رقم 5345 - 29

إسم امللك : بالد سليمة .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية جمعة مول 

البالد احملل املدعـو قبيلة النجدة 1 .

وقع حتديده في : 08 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 64 آرا 41 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5913 - 29؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2594 - 29 ؛

جنوبا : ورثة ابعيز بن بوعزة؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 31992/ر.

طالب التحفيظ : عبد العزيز مول البالد بن احلاج بن بوعزة.

مطلـب رقم 5355 - 29

إسم امللك : فدان أبو .

موقعه : اقليم اخلميسات دائرة الرماني اجلماعة القروية حد الغوالم 

احملل املدعـو قبيلة الرواشد دوار العزازبة .

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 06 آرا 80 س .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3024 - 29؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 4699 - 29 وورثة عبد القادر الركراكي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 70229/25 ) غابة اخلطوات (؛

غـربا : املامون بوعزة بن عزوز.

طالبو التحفيظ : رقية شاكر بنت عبد الرحمان ومن معها.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلـب رقم 4324 - 29 

امللـك املسمـى  : مشمش بوجبوجة.

الكائن بإقليم اخلميسات دائرة الرماني قيادة وجماعة الزحيليكة احملل 

املدعو قبيلة النغامشة دوار آيت العروصي 
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طالـبو التحفيظ : السيد صالح حتتو بن محمد ومن معه.

وقع حتديده في : 25 أبريل 2008 .

انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن عن 

الرسمية املؤرخة في : 03 فبراير 2010 عدد 579 .

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بالرماني

التهامي النوري     

 

محافظة سيدي قاسم 

 إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني الدفالي"

إقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، 

جماعة عني الدفالي وقيادة عني الدفالي. 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم يشرفه أن ينهي لعلم 

اسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  اخر  أن  العموم 

إقليم  الدفالي"  "عني  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة 

سيدي قاسم دائرة تالل الغرب قيادة عني الدفالي جماعة عني الدفالي، 

ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن طبقا للظهير 

الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1398 املوافق 25 

يوليو 1969

وهي كالتالي :

 -  17920  -  17701  -  17501  -  17492  -  17011  -  16994  -  16770  -

 19048 - 18747 - 18627 - 18581 - 18529 - 18241 - 18065 - 18018

 -  20304  -  20292  -  20050  -  19858  -  19813  -  19585  -  19110  -

 22437 - 22430 - 22369 - 22368 - 22192 - 20542 - 20332 - 20321

 -  24548  -  23348  -  23143  -  22741  -  22670  -  22660  -  22503  -

 24739 - 24729 - 24724 - 24719 - 24712 - 24675 - 24657 - 24570

 -  24883  -  24870  -  24807  -  24772  -  24764  -  24747  -  24746  -

 25068 - 25001 - 24993 - 24981 - 24972 - 24907 - 24906 - 24905

 -  25118  -  25117  -  25113  -  25111  -  25103  -  25097  -  25085  -

 25212 - 25206 - 25193 - 25153 - 25144 - 25141 - 25133 - 25130

 -  25332  -  25285  -  25277  -  25264  -  25254  -  25242  -  25234  -

 25421 - 25416 - 25414 - 25412 - 25404 - 25353 - 25346 - 25340

 25437 - 25431 - 25422 -

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة 

    يحي حساني 

محافظة تيزنيت

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-20735

امللك املسمى : " دار محمد ايوب ".

موقعه : بلديو وباشوية تافراوت باحملل املدعو" دوار اكرض اضاض " ،

مساحته : 06 ار 07 س واملشتمل على بنايات،

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

شرقا : محمد ايوب ،

جنوبا : مطلبي التحفيظ 20736 - 31 و 20738 - 31 وممر ، 

غربا : واد ازمو والزنقة،

طالبو التحفيظ : السيد امحمد ايوب ومن معه ، 

 645 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 11 ماي 2011 .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت 

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " أقرمود"

اقليم ودائرة الصويرة

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  ان  العموم 

اقليم  أقرمود  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

ودائرة الصويرة ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن 

االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا 

1398 املوافق 25 يوليو 1969

وهي كالتالي :

 41777 - 38593 - 41753 - 38207 - 41654 - 36579 - 41589 - 38221

 -  41316  -  42443  -  39957  -  41954  -  39737  -  41785  -  39727  -

 41567 - 44136 - 41454 - 43527 - 41448 - 43280 - 41399 - 42488

 - 45165 - 44593 - 41585 - 44592 -

 الكل حتت عدد 35
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إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "املواريد"

دائرة احلنشان قيادة مسكالة اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

دائرة  "املواريد"  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

بعد مضي شهرين  ينتهي  الصويرة،  اقليم  قيادة مسكالة  احلنشان 

 174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا  االعالن  هذا  نشر  من  ابتداء 

املؤرخ في 10 جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969

وهي كالتالي :

 - 29760 - 28632 - 27533

الكل حتت عدد 35

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة مبنطقة 

التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي غامن" دائرة آيت داوود اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

غامن"  "سيدي  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

دائرة آيت داوود اقليم الصويرة، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من 

نشر هذا االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 

جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969

وهي كالتالي :

 - 60006 - 61267

الكل حتت عدد 35

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى" ملك نور صوفيا

مطلب رقم 62282 - 35 الذي أدرج خالصة مطلبه

باجلريدة الرسمية عدد 1108 املؤرخة في 25 مارس 2020.

بدال عن : 

يوسف كشاف ابن الرجراجي.

اقرأ : 

يونس كشاف ابن الرجراجي.

والباقي دون تغير.

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى" منى خويا 1

مطلب رقم 62290 - 35 الذي أدرج خالصة مطلبه

باجلريدة الرسمية عدد 1133 املؤرخة في 16 سبتمبر 2020.

بدال عن : 
منى خويا بنت عمر.

اقرأ : 
منى خويا بنت محمد.

والباقي دون تغير.
احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

    ربيع الشركي

 

محافظة العرائش

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 32600 - 36
اسم امللك " يرمق "

الساحل،دوار  جماعة   ، اخملازن  وادي  دائرة  العرائش،  اقليم   : موقعه 
الريحيني، املودع في اسم السيدة و السيد : 

- محمد يرمق بن احمد 
- فدوة يرمق بنت احمد

مناصفة بينهما 
أصبحت تتابع مسطرة حتفيظه في اسم طالبي التحفيظ املذكورين 

من األن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 
- بالنسبة للتسمية اجلديدة " يرمق 1 " في حدود مساحة قدرها 08 آر 90 س 
- بالنسبة للتسمية األصلية " يرمق " في حدود مساحة قدرها 04 آر 36 س 

مع إصالح اسم اجملاورين املصرح بهم و ذلك على الشكل التالي : 
- اجملاور بني العالمتني ع 4 و ع 5 و هو محمد الرفاس بدال من محمد فراس.

- اجملاور بني العالمتني ع1 و ع2 و العالمتني ع3 و ع4 هو أحمد يرمق و من 
معه بدال من العلمي يرمق .

 1099 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  أن 
املؤرخة في 22 يناير 2020

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش
الظريف العربي    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 11172 - 37
اسم امللك : " التويتات 4 " ؛

: إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو  موقعه 
دوا اجملابرة . 
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وقع حتديده في : 26 يوليو 2018 ؛

مساحته : 30ار 92 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون و أشجار التني ؛

شماال : طلحة عبدالرحمان و طلحة محمد بن عمرو ؛ 

شرقا : ورثة طلحة عبدالقادر . 

جنوبا : شعبة ؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 11173 - 37

اسم امللك : " التويتات 2 " ؛

: إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو  موقعه 

دوا اجملابرة . 

وقع حتديده في : 26 يوليو 2018 ؛

مساحته : 06ار 72 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون و أشجار اخرى مختلفة ؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11174 - 37 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11174 - 37 . 

جنوبا : شعبة ؛

غربا : عبد القادر الوزاني ؛

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

 مطلب رقم 28147 - 37

اسم امللك : " جنان راضية " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة تيسة احملل املدعو أوالد عبو ؛

وقع حتديده في : 3 يناير 2018 ؛

مساحته : 01 هـ 45 ار 27 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

شماال : علي الفلونطي ؛ 

شرقا : كماح فؤاد و علي الفلونطي . 

جنوبا : احمد الفلونطي ؛

غربا : لعزيز رشيد و قريش ادريس 

طالب التحفيظ : الصدور محمد امني بن عمر .

مطلب رقم 28182 - 37

اسم امللك : " السمطة خربة الغزال " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة و جماعة تيسة احملل املدعو أوالد عبو ؛

وقع حتديده في : 17 يونيو 2018 ؛

مساحته : 82ار 23 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : ادريس اقربوش ؛ 

شرقا : لعزيز رشيد بن محمد . 

جنوبا : زهرة جابري بنت حميدو ؛

غربا : علي الفلونطي ، و رثة محمد كماح الشيخ ، ورثة التهامي بن 

حميدو و احمد الفلونطي 

النائب عنها مندوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة بتاونات .

مطلب رقم 63833 - 37

اسم امللك : " املزدار و الكعدة و بومخراطة " ؛

موقعه : إقليم ودائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو بني قرة ؛

وقع حتديده في : 13 فبراير 2019 ؛

مساحته : 62ار 90 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

شماال : الشعبة و الطريق اإلقليمية رقم 510 عرضها 30 مترا ؛ 

شرقا : القبابي عبد السالم و الشعبة . 

جنوبا : ورثة سي محمد بن ادريس و روجل حمادي ؛ 

غربا : شبيشب عبدالقادر و الشعبة . 

طالب التحفيظ : محمد العناقي بن عبد الرحمان .

مطلب رقم 63835 - 37

اسم امللك : " اجملد " ؛

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو عني دردار أوالد حلسن ؛

وقع حتديده في : 18 فبراير 2019 ؛

مساحته : 20ار 98 س ؛

نوعه : ارض عارية بها أشجار الزيتون وخروبة واحدة ؛

شماال : ورثة عبد السالم البوزيدي بن علي و احمد الوندري ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 5583  ف . 

جنوبا : عبد السالم احلجاجي ؛ 

غربا : ورثة يامنة بنت حلاج دريوش ، عبد السالم الغزواني و حفيظة 

حسني ، ورثة يامنة بنت حلاج دريوش ، عبدالسالم احلجاجي. 

طالبو التحفيظ : الغزواني عبد السالم ومن معه .

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات  

    يوسف بن طامة 

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2728 - 38

اسم امللك : الطويلع 

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة متارة.

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 ار 53 سنتيار. 

خفيفة  بنايات  و  ارضي  طابق  من  بناية  بها  فالحية  ارض   : نوعه 

واسطبلني و بئر.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 20 متر و الرسم العقاري عدد 93975 - 38؛

شرقا : طريق عمومي عرضه 20 متر و الرسم العقاري عدد 28090/38 ؛

جنوبا : الرسوم العقارية اعداد : 79634/38-61398/38/38-28090/38؛

غربا : الرسمني العقاريني اعداد 93975/38-79634/38 ؛.

طالبي التحفيظ : .امبارك مرزاق و من معه.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" البسبسة 6 "

مطلب عدد : 2586 - 38

الذي نشرت خالصة اصالحية اإلعالن جديد عن انتهاء التحديد 

باجلريدة الرسمية عدد : 1128 بتاريخ 12 اغسطس 2020 

 و اعتبار النشر املذكور أعاله بدون موضوع الى حني عودة املطلب عدد 

: 2586 - 38 من احملكمة االبتدائية احملال عليها بتاريخ 04 يوليو 2019 .

و الباقي بدون تغيير.

 احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 28406 - 39

اسم امللك : » ملك سعيد خبيري « .

موقعه : حي الرطيم بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 91 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : حفيظ اجلراري؛

غربا : القصير مبارك؛

طالب التحفيظ : السيد سعيد خبيري بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 28619 - 39

اسم امللك : » تكضيت نايت امغار « .

موقعه : املركز جماعة و قيادة اساكي دائرة تالوين إقليم تارودانت.

وقع حتديده : فاحت ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 11 هـ 42 ار 22 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق والشعبة؛ 

شرقا : الطريق والشعبة؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسمني العقاريني عدد 34474 - 39 – 13146 - 39، ورثة 

الكستافي واحلاج ابراهيم ؛

طالبو التحفيظ : السيد اومغار عبد اهلل بن احملجوب ومن معه.

مطلب رقم 28685 - 39

اسم امللك : » ملك بومياشيون « .

موقعه : مزارع اكدال جماعة اداوكيالل قيادة اكلي دائرة أوالد برحيل 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 25 هـ 20 ار 51 س.

نوعه : ارض صخرية وعرة.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛ 

شرقا : الشعبة وممر؛

جنوبا : الشعبة؛

غربا : اجلرف وطالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : السيد مصطفى العيوني بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة بركان

 مطلب رقم 5751 - 40

اسم امللك :  " فريط 1و2".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن القروية،دوار رسالن. 

وقع حتديده في : 27 مارس 2014.

نوعه : ارض فالحية بها بنايات. 

في  س  آر44   87 13هـ   : العقاري  التصميم  اظهرها  التي  املساحة 

قطعتني. 

اجملاورون : 

بالنسبة للقطعة األولى : 

شماال : محمد بلهاشمي؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 1165 - 40؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد o/180؛

غربا : ممر عمومي بعرض 10 أمتار؛
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بالنسبة للقطعة الثانية : 

شماال : الرسم العقاري عدد 62327 - 40؛

شرقا : ممر عمومي بعرض 10 أمتار؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد o/180؛

غربا : زعزاع اليماني،زعزاع بلقاسم؛

طالب التحفيظ : عبد السالم قرضان بن بوجمعة. 

مطلب رقم 5834 - 40

اسم امللك :  " تغرغزين ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.

وقع حتديده في : 12 يناير 2015.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 32 آر 61 س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 11967 - 40؛ 

شرقا : ممرعمومي بعرض 10 أمتار ؛ 

جنوبا : ممر من ورائه الرسم العقاري عدد o/960 ؛

غربا : ممر عمومي بعرض متغير من ورائه الرسم العقاري عدد o-957؛

طالب التحفيظ : احلاج مقروف بن محمد. 

مطلب رقم 7931 - 40

اسم امللك :  " الشهيد بنعودة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار أوالد بنعودة.

وقع حتديده في : 08 ماي 2018.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة وبناية مكونة من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 08 آر 86 س . 

اجملاورون : 

شماال : ساحة؛ 

شرقا : بنعودة رابح بن محمد بن العربي ؛ 

جنوبا : ممر عمومي معبد بعرض متغير من 06 إلى 08 امتار ؛

غربا : ممر بعرض 05 أمتار؛

طالب التحفيظ : محمد بنعودة بن بلعيد. 

مطلب رقم 7956 - 40

اسم امللك :  " إرزي ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار جعران.

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 57 آر 84 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة الرحاوي مولود؛ 

شرقا : ورثة قيسي عمرو ومن معه ؛ 

جنوبا : ورثة املهدي محمد ؛

غربا : ورثة عزة محمد؛

طالبو التحفيظ : عبد القادر وشاني بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 7973 - 40

اسم امللك :  "شوكري 4 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة زكزل دوار زكزل.

وقع حتديده في : 24 يوليو 2018.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزعرور. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 آر 40 س . 

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة؛ 

شرقا : حمداوي اليماني ؛ 

جنوبا : األحمدي محمد ؛

غربا : حمداوي حلبيب بن احلسن؛

طالب التحفيظ : محمد شوكري بن املكي. 

مطلب رقم 7996 - 40

اسم امللك :  "احلرمل ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد املير.

وقع حتديده في : 29 ابريل 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 93 س . 

اجملاورون : 

شماال : بزازي عمر؛ 

شرقا : واد ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري o/6147 ؛

غربا : درفوف أحمد؛

طالبو التحفيظ : رحمة بنت أحمد بن هرماز ومن معها. 

مطلب رقم 7999 - 40

اسم امللك :  "محند حمو ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن.

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2018.

سفلي  من  مكونة  وبناية  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وطابق أول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 35 آر 97 س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد o/5042؛ 

شرقا : ورثة بوشنايف ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 9318 - 02)ملغى( ؛

غربا : عبد القادر بوشنايف؛

طالب التحفيظ : محمد بوشنايف بن محمد. 
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مطلب رقم 8089 - 40

اسم امللك :  " خلفون 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار تيزي.

وقع حتديده في : 05 ابريل 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 18 آر 65 س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 50105 - 02،ورثة تربش أحمد بن محمد؛ 

شرقا : ممر بعرض 06 أمتار؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7750 - 40 ؛

غربا : جبارة فتيحة؛

طالب التحفيظ : محمد جبارة بن أحمد. 

مطلب رقم 8106 - 40

اسم امللك :  " سامغيل 4".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دواربوعمالة.

وقع حتديده في : 24 ابريل 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 09 آر 54 س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 59563 - 40 ؛ 

شرقا : موروش ميمون؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 33504 - 40 ؛

غربا : ممر خاص بعرض 04 أمتار .

طالبة التحفيظ : املزوزية ملوك بنت محمد. 

مطلب رقم 8127 - 40

اسم امللك :  تبراكت".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة بوغريبة دوارتاكمة.

وقع حتديده في : 30 ماي 2019.

نوعه : أرض جبلية بها اشجار الصنوبر وغرفة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 آر 61 س . 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية رقم 607 بعرض 30 متر الرابطة بني بركان وتافوغالت ؛ 

شرقا : طريق عمومية رقم 607 بعرض 30 متر الرابطة بني بركان وتافوغالت ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28816 - 40؛

غربا : الرسم العقاري عدد 28816 - 4002؛

طالب التحفيظ : رمضان مغيس بن املكي. 

مطلب رقم 8146 - 40

اسم امللك :  " رأس زكزل 2".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة زكزل دوارزكزل.

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 آر 00 س . 

اجملاورون : 

 13044-o شماال : اشرقي الوازنة ؛ الرسمني العقاريني عدد 30073 - 40 و

شرقا : ممر ذو عرض متغير من ورائه ساقية عمومية؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 32458 - 40 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 32458 - 40 ؛

طالب التحفيظ : اسماعيل األحمادي بن أحمد ومن معه. 

مطلب رقم 8147 - 40

اسم امللك :  " رأس زكزل 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة زكزل دوارزكزل.

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزعرور. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 آر 37 س . 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ذو عرض متغير،وساقية عمومية بعرض 03 أمتار ؛ 

 13043-o شرقا : طريق عمومي ذو عرض متغير؛ من ورائه الرسم العقاري عدد

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7936 - 40 والرسم العقاري عدد 32457 - 40 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد o/4180 ؛

طالبو التحفيظ : اسماعيل األحمادي بن أحمد ومن معه. 

مطلب رقم 8160 - 40

اسم امللك :  " تافيات 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوارأوالد عمرو.

وقع حتديده في : 31 اكتوبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 12آر 36س . 

اجملاورون : 

شماال : بوطة بنسعيد ؛ 

شرقا : قباطي العبدي؛ 

جنوبا : دحماني محمد ؛

غربا : بوقباطي عمرو ومن معه ؛

طالب التحفيظ : محمد بوقباطي بن احمد. 

مطلب رقم 8173 - 40

اسم امللك :  " جتوالني".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوارلوساطة.

وقع حتديده في : 28 اكتوبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الليمون والزيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 80 آر 60 س . 
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اجملاورون : 

شماال : ممر بعرض 05 أمتار ؛ 

شرقا : ممر عمومي بعرض 10 أمتار؛ 

جنوبا : زلوفي محمد بن موسى ؛

غربا : ورثة اشويطر البشير ومطلب التحفيظ عدد 8003 - 40 ؛

طالب التحفيظ : عيسى مالكي بن الطيب. 

مطلب رقم 8175 - 40

اسم امللك :  " حبيبة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوارالقلعة.

وقع حتديده في : 30 اكتوبر 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 آر 27 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة امليلود اورابح ؛ 

شرقا : ورثة أوالد البشير؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 37283 - 40 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 37283 - 40 ؛

طالب التحفيظ : عمرو باحلسن بن عبد القادر. 

مطلب رقم 8190 - 40

اسم امللك :  " لبحيرة العوجة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة زكزل دوارزكزل.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزعرور. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 آر 08 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة موالي الصديق بن الهاشمي ؛ 

شرقا : ساقية بعرض 03 امتار؛ 

جنوبا : ورثة االحمدي محمد ؛ ورثة االحمدي محي الدين؛ ورثة االحمدي 

محمد؛ ساقية من ورائها ورثة االحمدي محمد

غربا : احلاج حماد مركوم،ورثة موالي املكي ؛ ورثة احلاج حماد مركوم

طالبو التحفيظ : محمد شوكري بن احلسن ومن معه. 

مطلب رقم 8198 - 40

اسم امللك :  " لوكيلي".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت املركز.

وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وحديقة . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03آر 37س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 28017 - 40 ؛ 

شرقا : ورثة عربات املصطفى بن محمد؛ 

جنوبا : عربات املصطفى بن محمد ؛

غربا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : عالل لوكيلي بن قدور. 

مطلب رقم 8199 - 40

اسم امللك :  " جتوالني".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أجدير.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الليمون . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 24 آر 81 س . 

اجملاورون : 

شماال : مالكي حورية بنت محمد ؛ 

شرقا : ممر بعرض 04 أمتار ؛ 

جنوبا : ورثة مالكي احمد بن عبد القادر ؛ ممر عمومي بعرض 10 امتار

غربا : ممر عمومي بعرض 10 أمتار ؛

طالب التحفيظ : عمرو مالكي بن محمد. 

مطلب رقم 8200 - 40

اسم امللك :  " سامغيل".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار بوعمالة.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 آر 05 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد الوهابي احلسني بن محمد ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 52739 - 40؛ 

جنوبا : ممر عمومي بعرض 05 أمتار ؛

غربا : عبد الوهابي ذهبي بن محمد ؛

طالبو التحفيظ : بوتشيش توفيق بن عبد الرحمان ومن معه. 

مطلب رقم 8201 - 40

اسم امللك :  " سامغيل".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار بوعمالة.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10 آر 16 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد الوهابي احلسني بن محمد،ممر عمومي بعرض 05 أمتار؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8200 - 40؛ 

جنوبا : ممر عمومي بعرض 05 أمتار ؛

غربا : ممر عمومي بعرض 10 أمتار ؛

طالبو التحفيظ : بوتشيش توفيق بن عبد الرحمان ومن معه. 

مطلب رقم 8204 - 40

اسم امللك :  " ازالف".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت دوار احلوافي.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها بناية و أشجار الزيتون والليمون . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 99 آر 75 س . 
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اجملاورون : 

شماال : احلافي احلسن؛ 

شرقا : احلافي مفتاحة؛ 

جنوبا : ممر عمومي بعرض 05 أمتار ؛

غربا : احلافي فريدة ؛

طالب التحفيظ : عمارة احلافي بن محمد. 

مطلب رقم 8213 - 40

اسم امللك :  " اغزر معبود".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت دوار بني حماد.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 12 آر 15 س . 

اجملاورون : 

شماال : تسول؛ 

شرقا : تسول؛ 

جنوبا : تسول ؛

غربا : فرشاش ؛

طالبو التحفيظ : مرمي جملون بنت البكاي ومن معها. 

مطلب رقم 8220 - 40

اسم امللك :  " الدمنة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار لبغادة.

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 آر 90 س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد o/3954 ؛ 

شرقا : الرسمني العقاريني عددي o/3954و o/4475؛ 

جنوبا : ورثة علي لكصير ؛

غربا : ممر بعرض 05 أمتار ؛

طالبو التحفيظ : خلضر لكصير بن عبد اهلل ومن معه

مطلب رقم 8225 - 40

اسم امللك :  " مزاكة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار مزاكة.

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01هـ 09آر 73س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 54291 - 02 ؛ 

شرقا : محمد غرابتي ؛ 

جنوبا : ممر عمومي بعرض 10 أمتار ؛

غربا : مطلبي التحفيظ 13580 - 02 و 18867 - 02 ؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز غرابتي بن عبد القادر.

مطلب رقم 8226 - 40
اسم امللك :  " مزاكة1".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار مزاكة.
وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية . 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 09 آر 56 س . 

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 54291 - 02 ؛ 

شرقا : ورثة موالي علي ؛ 
جنوبا : ممر عمومي بعرض 10 أمتار ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 8225 - 40 ؛
طالب التحفيظ : محمد غرابتي بن عبد القادر.

مطلب رقم 8230 - 40
اسم امللك :  " الدار رقم 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار عديني.
وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

نوعه : أرض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آر 68 س . 

اجملاورون : 
شماال : زردالي موسى بن محمد ؛ 

شرقا : مطالب التحفيظ عدد 6050 - 40 و 7902 - 40 و 7904 - 40 ؛
جنوبا : زردالي مصطفى بن محمد،

غربا : زردالي محمد وزردالي ابراهيم؛
طالبو التحفيظ : سميرة زردالي بنت ميمون ومن معها.

مطلب رقم 8233 - 40
اسم امللك :  " بن مرمي".

موقعه : اقليم بركان مدينة بركان حي املنار.
وقع حتديده في : 17 يناير 2020.

نوعه : ارض بها بناية مكونة من بئرو سفلي وثالثة طوابق. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آر 64 س . 

اجملاورون : 
شماال : شارع احلسن الثاني ؛ 

شرقا : عبد اهلل حسن ؛ 
جنوبا : الهامل ؛

غربا : املاحي مخططف ومن معه؛
طالب التحفيظ : حماد بن مرمي بن الطيب.

مطلب رقم 8234 - 40
اسم امللك :  " حمرية".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار خزانن.
وقع حتديده في : 31 يناير 2020.

نوعه : أرض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 71 آر 31 س . 

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد o/8924 ؛ 
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شرقا : ممر عمومي بعرض 10 أمتار ؛ 

جنوبا : خالدي رحمة و تربش عائشة ؛

غربا : ورثة حفيظي احمد بن محمد وورثة حفيظي محمد بن أحمد 

والرسم العقاري عدد 33537 - 40؛

طالب التحفيظ : محمد فاحت بن ملنور.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك رابح بنعلي "

ذي مطلب التحفيظ رقم 8169 - 40 الكائن بدائرة أحفير

جماعة أغبال دوار أحمد بنعلي، والذي ادرج االعالن عن انتهاء حتديده  

باجلريدة الرسمية عدد 1104 بتاريخ 26 فبراير 2020.

بدال من : 

موقع امللك : دائرة أكليم جماعة أغبال دوار أحمد بنعلي.

تاريخ التحديد : 23/29/2019 .

اقرا : 

موقع امللك : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار أحمد بنعلي.

تاريخ التحديد : 23 سبتمبر 2019.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " مشروع الرحايل "

ذي مطلب التحفيظ رقم 5651 - 40  الكائن بدوار الشراربة السعيدية، 

والذي ادرج االعالن عن خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 766 

بتاريخ 04 سبتمبر 2013.

بدال من : 

طالبوا التحفيظ : 

1/ بديع قيلولي بن محمد

2/فؤاد قيلولي بن محمد

3/هندة قيلولي بنت محمد

4/منانة شوراق بنت محمد

5/امليلود قيلولي بن محمد

6/ميمون قيلولي بن محمد

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 40 جزء لكل واحد من : األول، 

من  للرابعة،والكل  للثالثة،05أجزاء  الثاني،اخلامسوالسادس،07أجزاء 

أصل 120جزء.

اقرا : 

طالبو التحفيظ : 

1/ بديع قيلولي بن محمد

2/فؤاد قيلولي بن محمد

3/هندة قيلولي بنت محمد

4/منانة شوراق بنت محمد

5/امليلود قيلولي بن محمد

6/ميمون قيلولي بن محمد

اخلامس  واحد  لكل  جزء   40 بنسبة  الشياع  على  شركاء  بصفتهم 

أربعة  و  للثالثة  أجزاء  و سبعة  للرابعة  اجزاء   05 وبنسبة  والسادس 

عشر جزء ألول والثاني،والكل من أصل 120 جزء.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى     

محافظة صفرو

مطلب رقم 30121 - 41
اسم امللك : " لقوار".

طم  بئر  جماعة  تبودة،  راس  املنزل،قيادة  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 
طم،احملل املدعو : " آيت عبو".

مساحته : 01 آ 01 س.
نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابقني علويني؛

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 45796 - 41؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 45796 - 41؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 45796 - 41؛ 
غربا : الرسم العقاري عدد 45796 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن بن عمرو الصابري.

مطلب رقم 30125 - 41
اسم امللك : "بونور بوبكر".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة آيت يوسي، جماعة العنوصر،احملل 
املدعو : "مزارع آيت امحمد".
مساحته : 05 هـ 10 آ 25 س.

نوعه : أرض محجرة ومصدعة؛
اجملاورون : 

شماال : ايطو احلسني،الشعبة؛
شرقا : الرسمان العقاريان عدد 51903 - 41، 40791 - 41؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 40271 - 41؛ 
غربا : الرسمان العقاريان عدد 41481 - 41، 41476 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد بوبكر بن محمد بونور.

مطلب رقم 30129 - 41
اسم امللك : "بوامساتن".

بن  يوسف  الواثة، جماعة سيدي  ودائرة صفرو،قيادة  إقليم   : موقعه 
أحمد،احملل املدعو : "مزارع جتنات".

مساحته : 18 هـ 84 آ 40 س.
نوعه : أرض مصدعة،محجرة ومغروسة باشجار البلوط االخضر؛

اجملاورون : 
شماال : محمد بودراع؛

شرقا : ورثة محمد اوعال،إسماعيل الشقرامي، ورثة احلسني اوحدو؛
جنوبا : الرسوم العقارية عدد 49449 - 41، 49450 - 41، 49448 - 41، 

54003 - 41، عبد اهلل بن احلسني؛ 
غربا : عبد اهلل بن احلسني؛

طالب التحفيظ : السيد احلسني بن عبد اهلل حسوني.

مطلب رقم 30133 - 41
اسم امللك : " ملك ملشاتي".

سيدي  أهل  تازوطة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 
حلسن،احملل املدعو : "لباديس".
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مساحته : 29 آ 57 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : مقبرة،الرسم العقاري عدد 50595 - 41؛

جنوبا : الرسمان العقاريان عدد 50595 - 41 و 50584 - 41؛ 

غربا : ورثة الصبار سعيد بن محمد؛

طالب التحفيظ : السيد حلسن بن محمد ملشاتي.

مطلب رقم 30134 - 41

اسم امللك : "نادية".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "حي بنصفار".

مساحته : 99 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : بوريز؛

جنوبا : بوعروض مصطفى و ميمون؛ 

غربا : الزنقة؛

طالبو التحفيظ : السيدة نادية بنت محمد مالل و من معها.

مطلب رقم 30135 - 41

اسم امللك : "مبروكة".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : "حي اخلندق".

مساحته : 02 آ 29 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة وعبد الرحمان رشوق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 12598 - 41 و ورثة بنعيسى بن علي احميدة؛

جنوبا : ورثة بنعيسى بن علي احميدة و امحمد اسديري بن حدو حمو؛ 

غربا : امحمد اسديري بن حدو حمو والزنقة؛

طالبة التحفيظ : اجلمعية اخليرية اإلسالمية البهلولية، 

املمثلة من طرف السيد امحمد بن محمد ازملاض.

مطلب رقم 30138 - 41

اسم امللك : "الكوثر".

أقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "عيون السمار".

مساحته : 99 آ 08 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : حبيبة بوتشيش؛

شرقا : ورثة البرنوصي؛

جنوبا : ورثة عسو بوتشيش؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد احرازم بن ادريس بوتشيش.

مطلب رقم 30142 - 41

اسم امللك : "بني ماللة".

كندرسيدي  جماعة  يوسي،  آيت  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

خيار،احملل املدعو : "فدان بني ماللة".

مساحته : 30 آ 49 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : محمد بن احلسني اضرضور؛

شرقا : محمد بن احلسني اضرضور،ورثة حبيبة بنت ادريس عيسى،ورثة 

رقية بنت ادريس عيسى؛

جنوبا : ورثة عائشة بنت عبد اهلل جيجي؛ 

غربا : وثة احلاج احلسني اضرضور،طامو وكنزة 

بنت ادريس عيسى؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن ادريس شقوند.

مطلب رقم 30143 - 41

اسم امللك : "ملك الدولة عدد 1720/قروي".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة وجماعة راس تبودة،احملل املدعو 

: "تعاونية مروزقة".

مساحته : 19 آ 48 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة حجاري أحمد؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 11637ف؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15286 - 41؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 3733 - 41 ؛

السيد مندوب  اخلاص(،النائب عنها  )امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة بفاس.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى"أحمري اوجراد"

مطلب رقم 30022 - 41، الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1065 املؤرخة في 29 ماي 2019

أعقبه نشر إعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1092 

بتاريخ 04 ديسمبر 2019

عوضا عن : 

مساحته : 05 هـ 74 آ 54 س )في قطعتني(؛

إقرأ : 

مساحته : 05 هـ 96 آ 20 س)في قطعتني(؛

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت      

مطلب رقم 25477 - 42

اسم امللك : ملك ايت محمد.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو : زنقة طارق.

وقع حتديده في : 25 يونيو 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 53آ.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و طابق اول؛

اجملاورون : 

شماال : حلسن ناصري و رسم عقاري رقم 6653 - 42؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : رسم عقاري رقم 6653 - 42؛

طالب التحفيظ : يطو مزيان بنت بناصر ومن معها.

         

مطلب رقم 35174 - 42

اسم امللك : اغزر زكزاون 2.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة و جماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : اغزر زكزوان 2.

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 107هـ 54آ 23س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة؛

شرقا : رسم عقاري رقم 13353 - 14؛

جنوبا : شعبة و رسم عقاري رقم 13353 - 14؛

غربا : شعبة وملك الدولة؛

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية.

          

مطلب رقم 35350 - 42

اسم امللك : مدرسة بوعياش.

موقعه : إقليم ميدلت قيادة ايت وافال جماعة امرصيد، احملل املدعو : 

مدرسة بوعياش.

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32آ 34س.

نوعه : مدرسة؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية غير معبدة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : طريق عمومية غير معبدة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية.

مطلب رقم 35362 - 42

اسم امللك : تقجوين 13.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو : قصر ايت بنيحيى.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 84س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية  مبنية باالسمنت؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : احباس؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 35363 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

    

مطلب رقم 35368 - 42

اسم امللك : ملكاك 1.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو قصر ايت بنيحيى.

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 92 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ممر؛

غربا : احباس؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35378 - 42

اسم امللك : ملكاك 8.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بنيحيى.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04أ 29س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : احباس و رسم عقاري رقم 29546 - 14؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : احباس؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 35377 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.
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مطلب رقم 35381 - 42

اسم امللك : دار الفقيه.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو 

استغرعور السفلى.

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94س.

نوعه : ارض بها يناية من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : أوموسى احلو و محمد املزامري؛

شرقا : أوموسى احلو و مطلب حتفيظ رقم 35382 - 42؛

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 35382 - 42 وزنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35382 - 42

اسم امللك : مسجد استغرغور السفلي.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة تونفيت، احملل املدعو 

استغرغور السفلى.

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ 41 س.

نوعه : مسجد؛

اجملاورون : 

شماال : اوموسى احلو و مطلب حتفيظ رقم 35381 - 42؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : العربي بوعزة و أوما موحى؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35383 - 42

اسم امللك : منزل املؤدن.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو  اشمحان.

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  58س.

نوعه : سكنى قدمية؛

اجملاورون : 

شماال : كريرو موحا؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35384 - 42

اسم امللك : مسجد اشمحان.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو  اشمحان.

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07آ 68س.

نوعه : أرض بها مسجد؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : محروش عبد اهلل و ورثة حبيبي؛

جنوبا : زنقة غير نافدة و ورثة حبيبي؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35391 - 42

اسم امللك : مقبرة رقم 1.

احملل   ، تونفيت  وجماعة  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  إقليم   : موقعه 

املدعو  اشمحان.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32آ 43س.

نوعه : مقبرة؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة غير نافدة و طريق معبدة؛

شرقا : زنقة غير نافدة؛

جنوبا : طريق غير معبدة؛

غربا : طريق معبدة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35392 - 42

اسم امللك : مقبرة 3.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو  اشمحان 3.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33آ 89س.

نوعه : مقبرة؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : طريق معبدة؛

جنوبا : ممر بعرض مترين؛

غربا : ممر بعرض متر واحد و ساقية و زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.
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مطلب رقم 35393 - 42

اسم امللك : مقبرة رقم 2.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو  اشمحان.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38آ 29س.

نوعه : مقبرة؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : ممرو زنقة؛

جنوبا : ممر و طريق غير معبدة بعرض متغير؛

غربا : طريق غير معبدة بعرض متغير و فخدة ايت ملول؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35409 - 42

اسم امللك : مسجد استغرغور اجلديدة.

احملل  تونفيت،  وجماعة  قيادة  بومية  دائرة   ميدلت  إقليم   : موقعه 

املدعو  استغرغور العليا.

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05آ 01س.

نوعه : مسجد؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 35408 - 42؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 35408 - 42؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 35410 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35410 - 42

اسم امللك : مقبرة استغرغور.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو  

استغرغور العليا.

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ 36آ 05س.

نوعه : مقبرة؛

اجملاورون : 

شماال : مركز املكتب الوطني للكهرباء؛

شرقا : زنقة و مطالب حتفيظ ارقام 35406 - 42 و  35409 - 42 و 35408 - 42؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

         

مطلب رقم 35562 - 42

اسم امللك : حمزة.

موقعه : إقليم  و مدينة ميدلت، احملل املدعو  تاشويت.

وقع حتديده في : 27 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10آ 28س.

نوعه : أرض بها أشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة فاسكا موحى؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة بعرض 4 امتار؛

جنوبا : ورثة فاسكا علي؛

غربا : ساقية؛

طالب التحفيظ : محمد لعسو لن امبارك.

          

مطلب رقم 35563 - 42

اسم امللك : إلهام.

موقعه : إقليم  و مدينة ميدلت، احملل املدعو  مزرعة تاشويت.

وقع حتديده في : 27 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13آ 02س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : عمر اوبقاس؛

شرقا : فاسكى رابحة؛

جنوبا : زنقة بعرض ستة امتار؛

غربا : طريق معبدة بعرض 30 متر؛

طالب التحفيظ : محمد لعسو بن امبارك.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد    

مطلب رقم 25251 - 42

امللك املسمى " امسدن" 

الكائن : بإقليم ميدلت، مدينة الريش، احملل املدعو  امسدن.

طالب التحفيظ : حلسن مسدن بن امبارك.

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2019.

    إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1082 

املؤرخة في 25 سبتمبر 2019.

  

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "اأمرصيد"

 بإقليم ميدلت

إلى علم  ينهي  أن  العقارية مبيدلت يشرفه  احملافظ  على األمالك  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الكائنة  "أمرصيد".  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله 

مضي  بعد  ينتهي  أمرصيد،  جماعة  و  قيادة  ميدلت،  دائرة  و  بإقليم 

عدد  الشريف  للظهير  طبقا  اإلعالن  هذا  نشر  من  ابتداء  شهرين 

174– 1-69 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق) 25 يوليوز 1969( 

: كالتالي  هي  القروية.-املطالب  لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  بشأن 
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  -   31164 - 31132 - 31093 - 31064 - 31061 - 31010 - 30935 -

  -  31500 - 31450 - 31446 - 31399 - 31372 - 31247 - 31202-

  31767  -  31735  -  31694  -  31617  -  31545  -  31532 - 31510 -

   -   31895  -  31878  -  31870  -  31861  -  31812  -  31799  -

  31958  -  31942  -  31927  -  31914  -  31901  -  31899  -  31898

  32385  -  32216  -  32060  -  32044  -  32041  -  32024  -  32023  -

  32586  -  32567  -  32548  -  32530  -  32457  -  32452  -  32406  -

  -   33189  -  32797  -  32793  -  32785  -  32603  -  32592  -

33498  -  33445  -  33437  -  33430  -  33421  -  33420  -  33261

والكل حتت الرمز 42.

      احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                           حلسن اليعقوب.

          

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

           
مطلب رقم 8874 - 43

اسم امللك : "  دكاكني بوطويل"

موقعه : مراكش املدينة، حي القنارية ، درب بوطويل؛ 

تاريخ التحديد : 24 أبريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 37 سنتيار؛

نوعه : دكان من طابق أرضي؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛

اجملاورون  : 

شماال : درب بوطويل؛ 

شرقا : درب بوطويل؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 8877 - 43؛ 

غربا : محول كهربائي؛

طالب التحفيظ :  ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

مطلب رقم 8875 - 43

اسم امللك : "  مرافق مسجد القنارية"

موقعه : مراكش املدينة، حي القنارية ، درب بوطويل؛ 

تاريخ التحديد : 24 أبريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 71 سنتيار؛

نوعه : مرحاض عمومي من طابق أرضي؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : درب بوطويل؛ 

شرقا : محول كهربائي ومطلب التحفيظ رقم 8877 - 43؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 8876 - 43؛ 

غربا : حبيبة ملباركي؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

مطلب رقم 8876 - 43

اسم امللك : " بوطويل القنارية رقم 2"

موقعه : مراكش املدينة، حي القنارية ، درب بوطويل رقم 2؛ 

تاريخ التحديد : 25 أبريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 69 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول ومرافق بالسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : حبيبة ملباركي ومطلب التحفيظ رقم 8875 - 43؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 8877 - 43 والكوفي لطيفة؛

جنوبا : درب بوطويل؛ 

غربا : عبد الرحيم بخاري؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

مطلب رقم 8877 - 43

اسم امللك : " بوطويل القنارية رقم 1"

موقعه : مراكش املدينة، حي القنارية ، درب بوطويل؛ 

تاريخ التحديد : 25 أبريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 30 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي ومرافق بالسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 8874 - 43؛ 

شرقا : درب بوطويل؛

جنوبا : الكوفي لطيفة؛ 

غربا : مطلبي التحفيظ رقم 8876 - 43 و 8875 - 43 ، ومحول كهربائي؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

مطلب رقم 8883 - 43

اسم امللك : " ملك اراوشي"

موقعه : مراكش املدينة، سيدي بن سليمان، درب قاع اخليج رقم 40 ؛ 

تاريخ التحديد : 02 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 33 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي ، طابق أول وسطح؛ 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 71163 - 43؛ 

شرقا : درب قاع اخليج؛

جنوبا : درب الشليكي؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 51952 - 43؛

طالب التحفيظ : بروناتلي جويليانو ومن معه؛

مطلب رقم 9045 - 43

اسم امللك : " بيتيمينو"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار أوالد مسعود؛ 

تاريخ التحديد : 04 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 25 آر 07 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ارتفاق مرور عرضه 5 متر؛

اجملاورون : 

شماال : اليازيدي امليموني؛ 

شرقا : نوفل احلاري؛

جنوبا : الرسمني العقاريني 63964 - 43 و 63962 - 43؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 9048 - 43؛

طالب التحفيظ : احلاري نوفل بن ابراهيم؛

مطلب رقم 9046 - 43

اسم امللك : " بوتو"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار أوالد مسعود؛ 

تاريخ التحديد : 04 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 25 آر 28 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ارتفاق مرور عرضه 5 متر؛

اجملاورون : 

شماال : اليازيدي امليموني؛ 

شرقا : نوفل احلاري؛

جنوبا : الرسم العقاري 63349 - 43 ؛

غربا : نوفل احلاري؛

طالب التحفيظ : احلاري نوفل بن ابراهيم؛

مطلب رقم 9047 - 43

اسم امللك : " ميدميا"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار أوالد مسعود؛ 

تاريخ التحديد : 04 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 49 آر 15 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ارتفاق مرور عرضه 5 متر؛

اجملاورون : 

شماال : اليازيدي امليموني؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 9048 - 43؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 63352 - 43 ؛

غربا : طريق عمومي عرضه 5 متر؛

طالب التحفيظ : احلاري نوفل بن ابراهيم؛

مطلب رقم 9048 - 43
اسم امللك : " مليمة"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار أوالد مسعود؛ 

تاريخ التحديد : 04 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 47 آر 01 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ارتفاق مرور عرضه 5 متر؛

اجملاورون : 

شماال : اليازيدي امليموني؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 9045 - 43؛ 

جنوبا : الرسمني العقاريني 63962 - 43 و 63352 - 43؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 9047 - 43؛

طالب التحفيظ : احلاري نوفل بن ابراهيم؛

مطلب رقم 9049 - 43
اسم امللك : " دفران"

موقعه : مراكش املدينة، سيدي ميمون، درب اجلديد رقم 17 مكرر 3؛ 

تاريخ التحديد : 04 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 78 سنتيار ؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 10581 م؛ 

شرقا : حفيظة عقا؛ 

جنوبا : احلسني لشكر؛

غربا : عبد القادر كرداني؛

طالب التحفيظ : أمينة دفران بنت أحمد ومن معها؛

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

                    جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

إعـالنات جديدة عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 8184 - 44
امللك املسمى : "القايد راسو"

الشطر  العليا  املنطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم  الكائن   : الكائن 

الثاني منطقة الضم رقم ب-ر 1-2.
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طالب التحفيظ : رشيدة خماج بنت أحمد .

    ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5488 

بتاريخ 04 يناير 2007 في حدود املطلب املذكور أعاله.

مطلب رقم 8595 - 44

امللك املسمى : "التيرس"

الشطر  العليا  املنطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم  الكائن   : الكائن 

الثاني منطقة الضم رقم ب-ر 1-2.

 طالب التحفيظ : 

 - محسن العروي بن علي بنسبة 23/80 سهما.

 - احلسني العروي بن علي بنسبة 16/80 سهما.

 - عبد الرحيم العروي بن علي بنسبة 17/80 سهما.

 - بوشعيب العروي بن علي بنسبة 16/80 سهما.

 - زهراء العروي بنت علي بنسبة 08/80 سهما.

   ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5488 

بتاريخ 04 يناير 2007 في حدود املطلب املذكور أعاله.

مطلب رقم 17420 - 44

امللك املسمى : "احرش"

الكائن : الكائن بإقليم ودائرة سيدي بنور املنطقة العليا الشطر األول 

منطقة الضم رقم 1.

 طالب التحفيظ : 

 - الكبيرة بنت املكي بن احلاج بنسبة 1/2 سهما.

 - حليمة امعايزة بنت بوشعيب بنسبة 1/2 سهما.

    ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5507 

بتاريخ 12 مارس 2007 في حدود املطلب املذكور أعاله.

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                               املصطفى بومهدي.

 

محافظة قرية بامحمد
          

  

مطلب رقم 6481 - 54

اسم امللك : " باب شتوين".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو تولدمام.

وقع حتديده في : 02 أبريل 2019.

مساحته : 21 آ 75 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون :

شماال : البوري محمد؛

شرقا : ورثة فتحي عبدالسالم؛

جنوبا : مقبرة العياشيني ؛

غربا : البقالي أحمد.

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها السيد

ناظر أوقاف تاونات. 

مطلب رقم 18185 - 54

اسم امللك : " فدان امحجار".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى، دوار الشروف.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

مساحته : 03 هـ 45 آ 10 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون :

شماال : املمر العمومي؛

شرقا : محمد املنصوري؛

جنوبا : واد بوغابة ؛

غربا : محمد بوسلهام؛ عبداهلل قرميش؛ بوشتى املرحي.

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها السيد

ناظر أوقاف تاونات. 

مطلب رقم 17077 - ف

اسم امللك : " قطعة املزامر".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة الرتبة، دوار بومقبل، 

قبيلة بني مكة.

وقع حتديده في : 20 يونيو 2019.

مساحته : 02 هـ 20 آ 97 س.

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون :

شماال : الطريق؛ محمد لعتاك ومن معه؛

شرقا : ورثة محمد العبودي الستيت؛ اسماعيل العبودي؛ ورثة البوبريحي

جنية العبودي؛

جنوبا : امفضل العبودي؛ أحمد بن محمد الهراق؛ اخلطار محمد؛ العبودي

عبدالسالم ؛

غربا : العبودي عبدالسالم؛ ورثة محمد زينون.

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها السيد

ناظر أوقاف تاونات. 

مطلب رقم 6830 - 54

اسم امللك : " بالد القليعة".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، ظهر طكوك.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

مساحته : 34 آ 30 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
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 اجملاورون :

شماال : ورثة اخلمار الدراز؛

شرقا : عبدالعزيز السوسي؛املفضل الهيري؛املفضل الزيتوني؛ عبد

العزيز السوسي؛

جنوبا : البشير اجلوهري ؛

غربا : ورثة علي الكميلي؛ اخلندق.

عنها  النائب  اإلسالمية  الشؤون  و  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف تاونات. 

مطلب رقم 18200 - 54

اسم امللك : " وجلة اجلامع".

موقعه : إقليم تاونات، بلدية غفساي.

وقع حتديده في : 05 مارس 2020.

مساحته : 33 آ 27 س.

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون :

شماال : املمر العمومي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 1242 - 37؛

جنوبا : محمد ازكار؛

غربا : الرسم العقاري رقم 6088 - 54؛

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها السيد

ناظر أوقاف تاونات. 

  احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 

                                يوسف بوكنيفي.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 19053 - 55 

إسم امللك : بويطفان. 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة فم اجلمعة احملل املدعو دوار مسكاون 

تاريخ حتديده : 2017 يوليو 20

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51ار و 81 س

مشتمالته :  أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : طريق 

شرقا : ورثة ايت ريكي

جنوبا : زروال ايت تسكورت ومطلب التحفيظ رقم 14268 - 55 

غربا : محماد أوسكان 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 19164 - 55 

إسم امللك : تاللوزت 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو دوار ابراغن 

تاريخ حتديده : 17 ماي 2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1هـ و 39ار و 13س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي باقاس 

شرقا : احمد اوصغير و خويا حلسن 

جنوبا : ورثة ايت عال و الرسم العقاري رقم 9830  - 55 

غربا : مسلك عمومي 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 19360 - 55 

إسم امللك : تبحارين نوكنزي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تامدة نومرصيد احملل املدعو دوارتيسا 

تاريخ حتديده : 17 أكتوبر 2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  59ار و 28 س

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : ورثة ايت علي اوحدو 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : ورثة ايت علي اوحدو 

طالب التحفيظ : السعدية اتوامي بنت سيدي عاشور

مطلب رقم 19558 - 55 

إسم امللك : بقع وسط البالد بسكورة 5 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تنانت احملل املدعو دوار سكورة 

تاريخ حتديده : 25 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8ار و19س 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : فريكيس صالح 

جنوبا : محمد العالوي 

غربا : عبد الكبير العالوي 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 19659 - 55

إسم امللك : فدان املغادير 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو دوار ايت رقية 

تاريخ حتديده : 05 يوليو 2017 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  5هـ و 72ار و 97س

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : ورثة األمالوي احلسني و ورثة ايت احلاج ناصر 

جنوبا : ورثة ايت احلاج ناصر 

غربا : شعبة 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 19830 - 55 

إسم امللك : بقعة أسامن 2 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو اسامن 

تاريخ حتديده : 2018 مارس 29

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1ار و 23 س 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : دحمان حلسن 

شرقا : محمد بوتينسا 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : ملك األوقاف 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 19831 - 55 

إسم امللك : بقعة أسامن 3 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان ،احملل املدعو اميني ثالثة

تاريخ حتديده : 2018 مارس 29

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1ار و 51س 

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل بوتينسا 

شرقا : ايت اوكبيت 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : عبد اهلل بوتينسا 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 23160 - 55 

إسم امللك : افراو منزيل 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو ايت ورزاق 

تاريخ حتديده : 10 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94ار و 77س 

مشتمالته : أرض فالحية من قطعتني بها أشجار وبئر بالقطعة األولى

اجملاورون : 

القطعة 1:

شماال : ورثة بن تسقي 

شرقا : شعبة 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : اليماني حميدة 

القطعة 2 :

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : شعبة 

جنوبا : ورثة ايت برحو 

غربا : اليماني حميدة 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 23208 - 55 

إسم امللك : بوطوال 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عياط احملل املدعو دوار فرغس 

تاريخ حتديده : 08 يناير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  86 س 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : فريحى محمد 

شرقا : عبد العالي بن ازدي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : خيام محمد 

طالب التحفيظ : خلوق الكبير بن صالح.

مطلب رقم 23293 - 55 

إسم امللك : مقبرة إغير الفوقاني 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي إغير 

تاريخ حتديده : 19 فبراير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  9ار و 80 س 

مشتمالته : مقبرة. 

اجملاورون : 

شماال : العربي العباسي 

شرقا : زغيول و العربي العباسي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : طريق 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 23406 - 55 

إسم امللك : سعد واسماعيل 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو احلي التجاري 

تاريخ حتديده : 09 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  2ار و 80 س 
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مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي عبارة عن محل جتاري وجزء عار 

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي و اتوامي السعدية 

شرقا : توامي سعاد ومطلب التحفيظ رقم 20206  - 55 

جنوبا : املرابط عبد العزيز 

غربا : اتوامي فاطمة الصغيرة وورثة التوامي محمد 

طالب التحفيظ : اتوامي موالي جالل بن سيدي صالح.

مطلب رقم 26376 - 55 

إسم امللك : عبد الكرمي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي اليلي 

تاريخ حتديده : 19 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1ار و 1س

مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ايت الطالب محمد. 

شرقا : امللك العام اجلماعي.

جنوبا : امللك العام اجلماعي.

غربا : ايت الطالب خالد.

طالب التحفيظ : ازضوض باسو بن زايد.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                                عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم  3062 - 56

اسم امللك : "املستقبل".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية تيموالي قيادة افران االطلس الصغير

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 349 هكتاار 77ار 47 سنتيار

نوعه : ارض بورية بها بعض اشجار االركان

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4761 - 09 القطعة االولى واملياه والغابات 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4761 - 09 القطعة االولى، والطريق

جنوبا : الطريق

غربا : مطلبي التحفيظ رقم 4761 - 09 القطعة االولى و3063 - 56 

كهربائي  خط  يخترقه  امللك   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

متوسط التوتر واعمدة كهربائية وشعبتان ومنخفضات.

طالب التحفيظ : اداوضبيب عبد اهلل بن محمد

مطلب رقم  22435 - 56

اسم امللك : "انفلوس".

موقعه : احملل املدعو حي تيرت السفلى مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ار 03 سنتيار

نوعه : بناية بالسفلي وطابق علوي واحد

اجملاورون : 

شماال : الهرهار محمد والهرهار الركيبي؛

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : الركيبي

غربا : الشويعر والرسم العقاري رقم 8495 - 56

طالب التحفيظ : محجوبة انفلوس بنت عبيد

مطلب رقم  21333 - 56

اسم امللك : "جتزئة النهضة اجلزء ب".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة احلضرية اسا، اقليم اسا الزاك.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هكتار 54 آر 45 سنتيار

نوعه : أرض بها جتزئة ؛

اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة

شرقا : واد أسيف ايت باها؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 22587 - 56 

غربا : امللك اخلاص للدولة

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة

مطلب رقم  22445 - 56

اسم امللك : "بن شقرون".

موقعه : احملل املدعو حي ابن رشد ، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار. 

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : ورثة بيروك ، 

شرقا : شارع ابن رشد.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3240 - 56

غربا : ورثة بيروك

طالب التحفيظ : السيد أناس بن شقرون بن محمد ومن معه.

مطلب رقم  8151 - 56

اسم امللك : "ملك سنكار".

موقعه : احملل املدعو حي امحيريش مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 01 سنتيار. 

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 
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شماال : الزنقة ، 

شرقا : ورثة الساملي حلسن ومطلب التحفيظ رقم 8030 - 56.

جنوبا : ورثة الساملي حلسن

غربا : الرسم العقاري رقم 6210 - 56

طالب التحفيظ : سنكار احمد بن بلقاسم 

مطلب رقم  22741 - 56

اسم امللك : "البركة".

موقعه : احملل املدعو حي امحيريش مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ، 

شرقا : مطلبي التحفيظ رقم 8029 - 56 و8031 - 56

جنوبا : الزنقة .

وتليلت   56  - و8030   56  -  8032 رقم  التحفيظ  مطلبي   : غربا 

بوبكروالرسم العقاري رقم 2693 - 56 القطعة االولى.

طالب التحفيظ : علي اباحوس بن عبد اهلل

مطلب رقم  22598 - 56

اسم امللك : "احيا عبيل".

موقعه : احملل املدعو حي املسيرة مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 27 سنتيار

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابق علوي واحد 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 292 - 56.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 2252 - 56.

غربا : متيم مبارك .

طالب التحفيظ : احيا عبيل بن عبد اهلل

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم  2811 - 56

اسم امللك : "اخملتار ابركا ".

االطلس  افران  قيادة  تيموالي  القروية  اجلماعة  املدعو  احملل   : موقعه 

الصغير، إقليم كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 هكتار 07 آر. 

نوعه : أرض بورية

اجملاورون : 

شماال : اد بن داوود ، 

شرقا : اد احلاج محمد

جنوبا : اد احلاج

غربا : واد بوترخا

طالب التحفيظ : املديرية اجلهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

للجنوب بالعيون

 390 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  إن    

بتاريخ 21 يونيو 2006

مطلب رقم  22313 - 56

اسم امللك : "ملك تلموشت".

موقعه : احملل املدعو حي امحيريش مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 50 سنتيار

نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : محمد فال ؛

شرقا : يحظيه بن البشير ؛

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : جمعة اسكوي بنت محمد

    إن هذا اإلعالن يلغي اإلعالن عن إنتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة 

الرسمية عدد 183 املؤرخة في 02 أكتوبر 2019

مطلب رقم  6399 - 56

اسم امللك : "احماد".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 هكتار 99 آر 30 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بورية

اجملاورون : 

شماال : بوزكا احمد ومن معه.

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 18023 - 09

جنوبا : واد بوكتامان .

غربا : بوزكا احمد ومن معه.

طالب التحفيظ : عابد احماد بن احلاج

 693 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  إن     

املؤرخة في 11 أبريل 2012

مطلب رقم  21312 - 56

اسم امللك : "اكوجيل".

موقعه : احملل املدعو حي اللة حسناء مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03ار 97 سنتيار

نوعه : أرض عارية مكونة من بناية بالسفلي في جزء ومستودع لالجور 

في اجلزء االخر بها بئر وحوض مائي ؛
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اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛

شرقا : اكوجيل محمد ؛

جنوبا : اكوجيل محمد

غربا : اكوجيل محمد

طالب التحفيظ : اكوجيل محمد بن احلسن

 1003    إن هذا االعالن يلغي االعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 

املؤرخة في 21 مارس 2018

مطلب رقم  1522 - 56

اسم امللك : "حقلة امجاض".

موقعه : احملل املدعو دوار ساقية اغالن اقليم اسا الزاك.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 93سنتيار

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : سير واجي حسان 

شرقا : اداوتيا

جنوبا : شراقا

غربا : ساقية

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن االوقاف العامة.

 809 الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  إن هذا االعالن      

املؤرخة في 02 يوليو 2014

مطلب رقم  1495 - 56

اسم امللك : "حقلة الشيعة ".

موقعه : احملل املدعو جماعة وقيادة القصابي اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 15 سنتيار

نوعه : أرض بورية

اجملاورون : 

شماال : ام سيل 

شرقا : حلبيب ولد الناجم

جنوبا : سعيد ولد محمد

غربا : حماد اوحلسني

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن االوقاف العامة

 798 الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  إن هذا االعالن      

املؤرخة في 16 أبريل 2014

مطلب رقم  6614 - 56

اسم امللك : "بور متوسلة ".

موقعه : احملل املدعو جماعة وقيادة أداي اقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آر 38 سنتيار

من  مكون  ومنزل  بالسفلي  منزلني  بها  بسور  محاطة  أرض   : نوعه 

سفلي وطابق علوي واحد وبها اشجار وبئر ومستودع

اجملاورون : 

شماال : اخلطارات 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق 

طالب التحفيظ : العربي حموتي بن احلسن

 647 الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  االعالن  يلغي  إن هذا االعالن      

املؤرخة في 25 ماي2011

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم .

                                     محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 6638 - 57

اسم امللك : "والسبع" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة متحضيت

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.

مساحته االجمالية : 08 هكتار 11 آر 28 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها ثالثة آبار

اجملاورون :

شماال : محمد زهير، الرسم العقاري رقم 3871 - 57، 3973 - 57

شرقا : نعماني احلسني، علوي عبد الرحمان، الهاوس محمد

جنوبا : بوزة عال وبوزة موحى

غربا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيظ : خالج أيت حسني بن علي.

مطلب رقـم 6682 - 57

اسم امللك : "اكني" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة بن صميم

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.

مساحته االجمالية : 62 آر 58 سنتيار.

نوعه : أرض بها أشجار التفاح والزيتون وبئرين وحوض ماء وبناية من 

سفلي وطابق أول

اجملاورون :

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار 

شرقا : طريق عمومي عرضه 5 أمتار
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جنوبا : ساقية

غربا : اوطالب عبد اهلل واوطالب عبد السالم

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيظ : كنزة بوكرين بنت محمد.

مطلب رقـم 6712 - 57

اسم امللك : "أزغار أوزناك" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة عني اللوح، احملل املدعو ايت بغا

وقع حتديده في : 04 فبراير 2020.

مساحته االجمالية : 25 آر 46 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار

شرقا : بلحاج فاطمة وماما، باتاش موحى

جنوبا : شعبة

غربا : بلحاج بنعيسى، بلحاج فاطمة، ممر

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة بلحاج بنت ادريس.

احملافظ على األمالك العقارية بافران بالنيابة.

                             يوسف شفيق.

 

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 22082 - 05 

اسم امللك : "اخلير"؛

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون تتكون من قطعتني؛

موقعه : اقليم مكناس جماعة ايت والل دوار ايت عيسى عدي؛ 

مساحته : 02هـ 28آر92س؛

حدوده : 

القطعة االولى : مساحتها 1هـ 17 آر 87س:

شماال : ممر) ملك عمومي ( ؛     

شرقا  : الرسم العقاري رقم 76611 - 59؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛ مطلب رقم 3469 - 59.

غربا : مطلب رقم 3471 - 59 - الرسم العقاري رقم 76438 - 59 -خودة بونصر؛

الرسم العقاري رقم 86193 - 59 -حميد بن محمد- الرسم العقاري 

رقم 75588 - 59.

القطعة الثانية 1هـ 11 آر 14س:

شماال : مطلب رقم 3434 - 59 - الرسم العقاري رقم 76765 - 59؛     

شرقا  : ورثة واعبي موحى بن موحى بن حمو؛

جنوبا : ممر) ملك عمومي ( ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 75848 - 59؛

طالب التحفيظ  : السيد الصفار عبد السالم بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية بالنيابة.

         زكية الدكالي.

  

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم  4648 - 61

اسم امللك : " مدرسة ابريش  "

موقعه :  والية طنجة ، عمالة طنجة أصيلة ، اجلماعة القروية أبريش ؛

وقع حتديده بتاريخ  :  07  مارس 2016 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  13 آر 73 س؛

نوعه :  أرض بها مدرسة وبنايات سفلية ؛   

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري رقم  74162 - 06 ، محمد عبد السالم الصغير؛

شرقا :  ورثة أحمد عبد الكرمي البوري؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم  47435 - 61 ؛

غربا :   الطريق الرئيسية 2 عرضها 30 متر؛

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بطنجة نيابة عن الدولة امللك  اخلاص.

مطلب رقم  12005 - 61 

اسم امللك : " وجلة احلرة "

موقعه :  والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو دوار الشاوية  ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 23 يونيو 2015؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  02 هـ47 آر 21 س؛

اول وحوض  :  أرض فالحية بها فيال مكونة من سفلي وطابق  نوعه 

وحديقة  ونافورة وبئرين ومخزنني  و مستودعني وبنايتني سفليتني ؛ 

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري رقم  G/2074 و مطلب التحفيظ رقم 16965 - 06 ؛

شرقا :  ممر 10 متر، مطلب التحفيظ رقم  16965 - 06؛

جنوبا :  طريق رقم 8011 عرضها 20 متر و مطلب التحفيظ رقم  16965 - 06؛  

غربا :  ممر من 4 أمتار و مطلب التحفيظ رقم  16965 - 06؛

طالب التحفيظ :  زكرياء بولعيش بن املفضل؛
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مطلب رقم  24432 - 61 

اسم امللك : " مصباح "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو طالع القرع ؛

وقع حتديده بتاريخ  :  07 مايو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  03 آر 32 س ؛

نوعه :  أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال :  أمني العاقل ؛

شرقا  :  أمني العاقل؛

جنوبا :  يامنة العاقل ؛

غربا :  طريق عمومي عرضها 5 أمتار؛

طالب التحفيظ :  أحمد مصباح بن محمد ومن معه ؛

مطلب رقم  24707 - 61 

اسم امللك : " بوصافي  "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة أصيلة ، اجلماعة القروية الساحل

الشمالي ، احملل املدعو احلومر؛

وقع حتديده بتاريخ   :  24 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  17 آر 55 س؛

نوعه :  أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال :  طريق من 4 أمتار ؛

شرقا :  سعاد حاج طيب؛

جنوبا :  مطلب التحفيظ رقم  20691 - 61 ، 20692 - 61؛

غربا : راضي زكوطي؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز زكوطي بن محمد .

مطلب رقم 24780 - 61 

اسم امللك : " امليلودي"

موقعه : والية طنجة ، عمالة  الفحص اجنرة    اجلماعة  القروية  القصر

الصغير ، احملل املدعو غوجني ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 04 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آر 30س ؛

نوعه :  أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول ومرفق وحديقة ؛

اجملاورون : 

شماال :  طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : رحمة السعيدي ؛

غربا : محمد البقالي ؛

طالب التحفيظ :  مصطفى امليلودي بن محمد   

مطلب رقم  24828 - 61 
اسم امللك : " ملك أكراد   "

موقعه :  والية طنجة ، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية البحراويني
دوار فدان السعيدي ؛

وقع حتديده  بتاريخ  : 03 يوليو 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  02 آر 39 س ؛

نوعه :  ارض فالحية بها بئر ؛
اجملاورون : 

شماال :  رشيدة محي  ؛
شرقا : جباري محمد، مطلب التحفيظ رقم  15324 - 61  ؛

جنوبا :  مطلب التحفيظ رقم  15321 - 61؛ 
غربا :  طريق عمومي ؛

طالب التحفيظ : زينب أكراد بنت أحمد ؛

مطلب رقم  24853 - 61 
اسم امللك : "جنان اجلامع السفلي 66133  "

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة ، اجلماعة القروية الساحل 
الشمالي، احملل املدعو جنان اجلامع السفلي ؛    

وقع حتديده بتاريخ  :  08 مايو 2019؛
املساحة  التي أظهرها التصميم : 19 آر 91 س ؛

نوعه :  ارض فالحية ؛
اجملاورون : 

شماال :  ورثة محمد املرابط ، صفية االشهب ؛
شرقا : ورثة أحمد االشهب؛
جنوبا :  ورثة علي فلما ، ممر؛
غربا :  ورثة يخلف البقالي؛ 

طالب التحفيظ :  ناظر االوقاف بالعرائش نيابة عن األوقاف العامة ؛

مطلب رقم  24885 - 61 
اسم امللك : " زروال"

موقعه : والية طنجة عمالة الفحص أجنرة  ، اجلماعة القروية  القصر 
الصغير، احملل املدعو مليش السفلى ؛
وقع حتديده بتاريخ  :  15 مايو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  03 آر 56 س؛
نوعه :  أرض عارية؛

اجملاورون : 
شماال :  محمد بولعيش؛
شرقا : ممر عرضه متغير؛

جنوبا :  طريق عمومي؛
غربا :  خليل بولعيش؛

طالب التحفيظ  :  عبد املالك زروال بن ميمون  ومن معه .

مطلب رقم  24886 - 61 
اسم امللك : " الهروال 1 "

القروية قصر  :  والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة  موقعه 
اجملاز، احملل املدعو بوعباد ؛ 

وقع حتديده بتاريخ  :  16مايو 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  39 آر 25 س ؛
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نوعه :  أرض فالحية بها بناية من سفلي و طابق أول ومطفية ؛
اجملاورون : 

شماال :  عبد السالم ضراوي ؛
شرقا :  عبد السالم ضراوي ؛

جنوبا :  عبد السالم ضراوي ؛ 
غربا :  طريق وطنية رقم 4701 عرضها 20 متر؛

طالب التحفيظ :  محمد اجلناثي بن محمد؛

مطلب رقم  24959 - 61 
اسم امللك : " الطبيعة اخلضراء"

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة أصيلة ، اجلماعة احلضرية أصيلة، 
احملل املدعو حي بوكنون ؛

وقع حتديده بتاريخ  :  10 يونيو 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  05 آر 05 س؛

أول  وطابق  فيال من سفلي   عبارة عن  بناية  بها  عارية  ارض    : نوعه 
وطابق ثاني مقلص و بئر؛

اجملاورون : 
شماال :  طريق 5 أمتار  ؛

شرقا :  نور الدين اخلطابي؛
جنوبا :  محمد االدريسي ؛

غربا :  جواد جميلي ؛ 
طالب التحفيظ : عبد الرحمان فارس بن عبد القادر؛

مطلب رقم  25023  - 61 
اسم امللك : " بوعمر  "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة أصيلة ، اجلماعة احلضرية طنجة
مقاطعة بني مكادة احملل املدعو  بني توزين؛ 

وقع حتديده بتاريخ  : 10 يوليو 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  01 آر 57 س ؛

نوعه :  أرض عارية؛
اجملاورون : 

شماال :  ورثة دريس عدول ؛
شرقا : ممر عمومي ؛ 

جنوبا :  ورثة دريس عدول ؛
غربا :  ممر عمومي؛

طالب التحفيظ : البشير بوعمرو بن احمد؛

مطلب رقم  25059 - 61 .
اسم امللك : " سعاد"

موقعه : والية طنجة عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 
الصغير ، احملل املدعو واد اليان؛

وقع حتديده بتاريخ  : 29 يوليو 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 93 س ؛

نوعه :  ارض عارية بها بناية عبارة عن فيال من سفلي و بئر ؛
اجملاورون : 

شماال :  فطومة اللغميش، علي اللغميش؛
شرقا :  طريق عمومي ؛

جنوبا :  الهاشمي الشاعر ؛
غربا :  مصطفى اللغميش ؛

طالب التحفيظ :  سعاد العلوي بنت أحمد ؛

مطلب رقم  25077 - 61 
اسم امللك : " البعبوشي"

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة 
احملل املدعو اخملفي؛

وقع حتديده بتاريخ :  16 أغسطس 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  03 آر؛ 

نوعه :  ارض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال :  مصطفى هروال  ؛
شرقا :  مصطفى هروال؛

جنوبا :  خندق؛
غربا :  يامنة دهدوه ؛

طالب التحفيظ : الزهرة البعبوشي بنت رحال؛

مطلب رقم  25206 - 61 
اسم امللك : " حجر احلمام  "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص أجنرة ، اجلماعة القروية القصر 
الصغير ، احملل املدعو طالع الشريف ؛    
وقع حتديده بتاريخ :  14  نوفمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  04 آر 39 س؛ 
نوعه :  أرض فالحية؛

اجملاورون : 
شماال :  عبد السالم العاقل ؛

شرقا : ممر عرضه متغير؛
جنوبا :  ممر عرضه متغير؛

غربا :  مطلب التحفيظ رقم  3655 - 61؛
طالب التحفيظ :  ابراهيم السقال بن محمد ومن معه ؛

مطلب رقم  25303 - 61 .
اسم امللك :  "السطي "

موقعه :  والية طنجة ، عمالة الفحص أجنرة ، اجلماعة القروية القصر الصغير
 احملل سيدي قنقوش؛

وقع حتديده بتاريخ :  26 ديسمبر 2019؛ 
املساحة التي أظهرها التصميم :  08 آر 24 س؛

نوعه :  ارض عارية؛
اجملاورون :  شماال :  طريق عمومي؛

شرقا :  محمد اللغميش؛ 
جنوبا : منخفض؛

غربا :  طريق 3 أمتار ؛
طالب التحفيظ :  ناظر األوقاف بالعرائش نيابة عن األوقاف العامة ؛

مطلب رقم  25326 - 61 
اسم امللك : " شكسبير"

موقعه : والية طنجة ، عمالة  الفحص اجنرة    اجلماعة  القروية ملوسة 
احملل املدعو عني حمرا.
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وقع حتديده بتاريخ :  06 يناير 2020 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 65 آر 81 س  ؛

نوعه :  ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال :  ممر عرضه متغير؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25245 - 61 ؛

جنوبا :  عبد السالم الريفي ، مطلب التحفيظ رقم  12922 - 61 ؛

غربا :  ممر عرضه متغير؛

طالب التحفيظ :  مصطفى مدرك بن أحمد.

مطلب رقم  25328 - 61 

اسم امللك : " فاطمة الزهراء "

احلضرية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية    : موقعه 

لطنجة، مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو احلراريني؛

وقع حتديده بتاريخ : 07 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  05 آر 90 س ؛

نوعه :  ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال :  رحمة الهاشمي ؛

شرقا : عبد اللطيف الهاشمي ؛ 

جنوبا :  لطيفة لكحل  و زنقة من 4 أمتار؛

غربا :  زنقة من 4 أمتار؛

طالب التحفيظ :  فاطمة الهاشمي بنت عبد السالم ؛  

مطلب رقم  25358 - 61 

اسم امللك :  "املالح 2 "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص أجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير ، احملل املدعو الزهارة؛

وقع حتديده بتاريخ :  20 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  43 آر 20 س ؛

نوعه :  ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال :  ورثة عالل و ممر عمومي؛

شرقا :  رحمة البقالي ، ملك الغير ، الرسم العقاري رقم  64354 - 61 ؛

جنوبا :  ورثة نهامي بولعيش؛

غربا : ممر عمومي و الرسم العقاري رقم  57311 - 61؛ 

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف طنجة  نيابة عن األوقاف العامة ؛

مطلب رقم  25376 - 61 

اسم امللك : " رمل دار عبد القادر "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة أصيلة ، اجلماعة احلضرية أصيلة 

احملل املدعو الدغاليني؛

وقع حتديده بتاريخ :  24 يناير 2020؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  01 آر 99 س ؛

 نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 
شماال :  طريق 6 أمتار ؛ 

شرقا : أحمد الزياني؛
جنوبا :  أحمد الزياني ؛

غربا :  مطلب التحفيظ رقم  24295 - 61 ؛
طالب التحفيظ :  محمد رشيد الشكوري  بن محمد؛

مطلب رقم  25383 - 61 .
اسم امللك : "سفيان  "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة أصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 
احملل املدعو عني دالية الصغيرة ؛

وقع حتديده بتاريخ :  28 يناير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 93 س ؛

نوعه :  أرض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال : املهدي زعنون، براهيم كلوش ؛
شرقا :  مطلب التحفيظ رقم 25069 - 61   جنوبا :  طريق 5 أمتا ؛

غربا :  طريق عمومي ؛   
طالب التحفيظ :  عبد القادر سفيان بن أحمد ومن معه ؛

مطلب رقم  25384 - 61 
اسم امللك : "موحد "

، اجلماعة  القروية أحد  : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة  موقعه 
الغربية ، احملل املدعو دار السيد .

وقع حتديده بتاريخ :  28 يناير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  04 آر 54 س ؛

نوعه :  أرض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال :  دريس اجلباري؛
شرقا :  دريس اجلباري ؛
جنوبا :  طريق 6 أمتار؛ 

غربا : دريس جباري؛
طالب التحفيظ :  رشيد موحد ابن احمد؛ 

مطلب رقم  25387 - 61 
اسم امللك : "العلوي 2 "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص أجنرة ، اجلماعة القروية قصر 
اجملاز، احملل املدعو القصر ؛ 

وقع حتديده بتاريخ :  29 يناير 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  04 آر 77 س ؛  

نوعه :  أرض عارية ؛ 
اجملاورون : 

شماال :  طريق رقم 16 عرضها 30 متر ؛
شرقا :  ورثة املهدي العلوي ؛ 

جنوبا : ورثة محمد الهيشو ؛ 
غربا : مطلب التحفيظ رقم  25386 - 61 ؛ 

طالب التحفيظ :  عبد احلميد العلوي بن املهدي ومن معه؛
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                              عبد احلي السباعي.
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محافظة احلاجب

مطلب رقم 6090  - 67

اسم امللك : ملك بنعيسى.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة احلاجب احملل املدعو تيفراتني.

وقع حتديده في : 10 - 02 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 19 آر 51 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21056 - 67.

شرقا : ساقية.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 87769 - 05.

غربا : الرسم العقاري عدد 17705 - 67.

طالب التحفيظ : موساوي بنعيسى ابن بناصر.

مطلب رقم 21954  - 05

الصالح  للماء  الوطني  للمكتب  إدارية  ومحالت  خزان   : امللك  اسم 

للشرب بعني تاوجطات.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة تاوجطات. 

وقع حتديده في : 06 - 09 - 1994

املساحة التي أظهرها التصميم : 62 آر 95 سنتيار.                               

نوعه : أرض عارية بها بعض البنايات وخزان ماء. 

اجملاورون : 

شماال : طريق.

شرقا : امللك اخلاص للدولة.

جنوبا : طريق.

غربا : شارع الزرقطوني.

والتكوين املهني وتكوين األطر ممثل  التجهيز  وزير   : التحفيظ  طالب 

امللك العمومي.

مطلب رقم 6037  - 67

اسم امللك : فدان اجلامع 2 مسجد ايت عوشان.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن.

وقع حتديده في : 30 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 53 هكتار 53 آر 47 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار البلوط. 

اجملاورون : 

عدد  العقاري  الرسم  و   05  -  22497 عدد  التحفيظ  : مطلب  شماال 

10285 - ك و محمد افجدار.

شرقا : واد سيدي عبد اهلل.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2057 - 67.
غربا : طريق عمومية و جماعة ايت وخلفن.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة- ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6094  - 67
اسم امللك : بويدر محمد او عيسى.

موقعه : إقليم احلاجب، دائرة اكوراي جماعة ايت يعزم دوار اكرامن.
وقع حتديده في : 09 - 03 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 48 آر 59 سنتيار.
ماء  وصهريج  وبئر  سفلي  من  للسكن  دار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وبعض أشجار الزيتون. 
اجملاورون : 

شماال : اوحماد موحى.
شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : اوفضيل ميمون.
غربا : الرسم العقاري عدد 1436 - ك وميمون افضيل.

طالب التحفيظ : عبد اهلل وفضيل بن احلسني.
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري     

 
 

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم  274  - 70
اسم امللك : ››ملك استاتي‹‹.

موقعه : إقليم ودائرة سيدي سليمان– جماعة بومعيزودوار أوالد الغازي.
وقع حتديده في : 28 فبراير2020

مساحتة  : 01 أر  47 س
نوعه : دار للسكنى بها طابق أرضي ومرافق وبئر.                                                        

اجملاورون : 
شماال : ممر مغلق من 0.70 متر ،

شرقا : املعطي الستاتي،
جنوبا : ممر عمومي،

غربا : ممر والرسم العقاري عدد 31762  - ر،
طالب التحفيظ : السيد قاسم استاتي بن املعطي،

مطلب رقم  275  - 70
اسم امللك : ››ملك الغزالن‹‹.

موقعه : مدينة سيدي سليمان– حي الغماريني الزنقة 54 رقم 30.
وقع حتديده في : 02 مارس 2020

مساحتة  : 84 سنتيارا.
نوعه : دار للسكنى من طابق سفلي وطابق أول وسطح.                                                         

اجملاورون : 
شماال : زنقة رقم 54 من 4 أمتار ،

شرقا : العربي راجي،
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جنوبا : بلفقير محمد وميلود،

غربا : رسم عقاري عدد 26734  - 13،

طالبو التحفيظ : السيدة الزوهرة الكرش بنت عالل ومن معها،

مطلب رقم 276  - 70

اسم امللك : ››بالد العرف 3‹‹.

موقعه : إقليم ودائرة  سيدي سليمان، ، جماعة أزغار دوار التاللسة، 

أوالد بوجنون- 

وقع حتديده في : 10 مارس 2020

مساحتة  : 01 هـ 15 أر 66 س،

نوعه : أرض فالحية،                                                         

اجملاورون : 

شماال : ورثة العرف حدهم،

شرقا : ورثة اجلياللي بن عالل واملطلب عدد 5337  - 13،

جنوبا : ورثة العرف محمد بن قاسم بن علي ، 

غربا : عباوي محسن بن عريبي،

طالبو التحفيظ : السيد الغازي العرف بن العربي ومن معه،

مطلب رقم  277  - 70

اسم امللك : ››العرمي‹‹.

موقعه : دائرة  سيدي سليمان–  دوار احلامة ، قيادة أزغار أوالد بنحمادي،

وقع حتديده في : 12 مارس 2020

مساحتة  : 01 هـ 37 أر 10 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.                                                         

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد جعوان  ،

شرقا : واد  احلامة،

جنوبا : ورثة محمد جاودي، وورثة العزيزة

غربا : مطلب عدد 36174  - ر،

طالب التحفيظ : السيد ميلود العرمي بن خشان . 

مطلب رقم  6452  - 13

اسم امللك : ››1 القنيطرة سيدي قاسم  ق 85‹‹.

موقعه : إقليم ودائرة سيدي سليمان– جماعة بومعيز..

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020.

مساحتة  : 35 أر 35 س.

نوعه : سكة حديدية.                                                         

اجملاورون : 

شماال : ممر من 05 أمتار.

شرقا : رسم عقاري عدد 1890  - 70،

جنوبا : رسم عقاري عدد 40684  - ر و الرسم العقاري عدد 9477  - ر،

غربا : سكة حديدية 

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للسكك احلديدية .

مطلب رقم  6454  - 13
اسم امللك : ››1 القنيطرة سيدي قاسم ق 82‹‹.

موقعه : إقليم ودائرة سيدي سليمان–  جماعة بومعيز.
وقع حتديده في : 11  فبراير 2020.

مساحتة  : 49 أر 84 س.
نوعه : سكة حديدية.                                                         

اجملاورون : 
شماال : ممر من 06 أمتار وقناة للسقي .

شرقا : سكة حديدية،
جنوبا : رسم عقاري عدد 9477  - ر،

غربا : سكة حديدية،
طالب التحفيظ : املكتب الوطني للسكك احلديدية.

مطلب رقم 6455  - 13
اسم امللك : ››1 القنيطرة سيدي قاسم ق 90‹‹.

موقعه : دائرة سيدي سليمان– جماعة بومعيز.-دوار جبيرات.
وقع حتديده في : 24 فبراير 2020
مساحتة  : 01 هـ 74 أر 69  س.

نوعه : سكة حديدية.                                                         
اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 8500  - ر ،
شرقا : سكة حديدية،

جنوبا : رسم عقاري عدد 19730  - ر و 16219  - ر،
غربا : سكة حديدية،

طالب  التحفيظ : املكتب الوطني للسكك احلديدية.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان،

محمد احلسناوي    

 

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30692 - 72
اسم امللك : نادية

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد وسالم.
تاريخ حتديده :  14 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 45 س. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شمـاال : محسن بويفرادن، طريق؛

شـرقا : عبد الرزاق احملمودي؛
جـنوبا : الرسم العقاري عدد 1935 - 72؛

غـربا : ممر عرضه 4 أمتار، طريق.
طالب التحفيـظ : عبد الرزاق محمودي بن عمر.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير
محمد عطشة     
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محافظة بوملان - ميسور

مطلب رقم 5553 - 74

اسم امللك  : مقبرة قشاشة

موقعه  : إقليم  بوملان ، دائرة أوطاط احلاج جماعة الرميلة احملل املدعو 

مقبرة قشاشة

وقع حتديده في  : 23 - 08 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 57 آر 02 س .

نوع امللك : مقبرة

اجملاورون : 

شماال : ساقية عمومية ، ورثة اوالد موالي علي ، ورثة احلمومي بن حمو  

شرقا : ساقية عمومية

جنوبا  : ساقية عمومية ، ممر عمومي ، مطلب التحفيظ عدد 19237 - 07 .

غربا : ساقية عمومية .

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

مطلب رقم 5556 - 74

اسم امللك  : مقبرة مداز

موقعه  : إقليم ودائرة بوملان ، قيادة وجماعة سكورة احملل املدعو مقبرة امداز .

وقع حتديده في  : 27 - 08 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 28 آر 92 س .

نوع امللك : مقبرة 

اجملاورون : 

شماال : حبوس ، ملك غابوي 

شرقا : ملك غابوي

جنوبا  : ملك غابوي ، حبوس

غربا : قناة ماء

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة.

مطلب رقم 5571 - 74

اسم امللك  : اغزر اغانيم 2

موقعه  : إقليم  بوملان ، جماعة سكورة ، احملل املدعو اغزر اغانيم 2

وقع حتديده في  : 21 - 01 - 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 25س .

نوع امللك : أرض فالحية بها أشجار اخلروب .

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي متغير العرض

شرقا : اروشومت علي  ، مطلب التحفيظ عدد 3799 - 74 .

جنوبا  : تودة بوعروا ، ورثة بويصودن علي 

غربا : مسلك عمومي متغير العرض

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 5545 - 74

اسم امللك  : إعدادية النصر بالقصابي

القصابي احملل  دائرة وقيادة ميسور جماعة   ، بوملان  إقليم    : موقعه  

املدعو إعدادية النصر .

وقع حتديده في  : 21 - 05 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 19 آر 99 س .

نوع امللك : أرض بها إعدادية .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : ممر عمومي

جنوبا  : ممر عمومي

غربا : طريق

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

احملافظ على األمالك العقارية لبوملان  - ميسور 

زكرياء السعيدي    

 

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 4964 - 77

اسم امللك : " حلفاير "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار الدواهي ؛

مساحته : 02 هـ 17  آر 87 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي واسطبل .

اجملاورون  : 

 شماال : مطلب التحفيظ عدد :  19092 - 02 و عبد القوي يحيى ؛

شرقا : محمد عبد القوي والرسم العقاري عدد :  97592 - 02  ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد :  97592 - 02 ؛

غربا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار  ؛

طالب التحفيظ : الهواري عبد القاوي بن عبد القادر ؛

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 20158 - 02 

اسم امللك : " يزيزة تيسة ركاين "

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة   اهل انكاد ، دوار اوالد ارزين ؛

طالب التحفيظ : بنيوب محمد بن محمد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 10  - 03 -  1989

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري بالنسبة للقطعة رقم 01 : 16 هـ 

09 ارات 20 سنتيارا



4483 عدد 1135 - 12 صفر 1442 )30 سبتمبر 2020(

املساحة االجمالية :  32 هـ 88 ارا 40 س

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 4493 بتاريخ 09  - 12 -  1998. 

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد :  

كمال عونة   

 

محافظة الهرهورة - الصخيرات 

إصالح خطأ - يتعلق باإلعالن عن انتهاء التحديد

املتعلق بامللك املسمى : "املرس"

موضوع مطلب التحفيظ عدد   - 879  - 38

الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4059 

بتاريخ 09  - 09  - 2020 

هو بدون موضوع ألنه سبق أن نشر اإلعالن املذكور باجلريدة الرسمية 

عدد 986 بتاريخ 22  - 11  - 2017.

والباقي بدون تغيير . 

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

 

محافظة اشتوكة - ايت باها

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " ملك مخوخ "

مطلب التحفيظ عدد  2731 - 80

الذي ادرجت االعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1106

بتاريخ 11 - 03 - 2020 والتي ورد بها خطأ،

فبدال من : 

اقليم اشتوكة  بيوكرى  القروية  : حي بوعالكة اجلماعة  امللك  عنوان 

ايت باها.

يجب قراءة : 

عنوان امللك : حي اجلوالن اجلماعة القروية بيوكرى اقليم اشتوكة ايت باها.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " احلسن "

مطلب التحفيظ عدد 3101 - 80 

الذي ادرجت خالصة مطلبه  باجلريدة الرسمية عدد 1102

بتاريخ 12 - 02 - 2020 والتي ورد بها خطأ،

فبدال من : 

عنوان امللك :  دوار كديرن اجلماعة القروية أيت ميلك اقليم اشتوكة 

ايت باها.

يجب قراءة : 

اقليم  بلفاع  الترابية  اجلماعة  السطايح  دوار  مزارع    : امللك  عنوان 

اشتوكة ايت باها.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " ملك لشكر "

مطلب التحفيظ عدد  3158 - 80

الذي ادرجت خالصة مطلبه  باجلريدة الرسمية عدد 1109

بتاريخ 01 - 04 - 2020 والتي ورد بها خطأ،

فبـدال من  : 

عنوان امللك :  حي تني بيوكرى اجلماعة القروية بيوكرى اقليم اشتوكة 

ايت باها.

يجب قراءة : 

عنوان امللك :  دوار أورتي اجلماعة الترابية واد الصفاء اقليم اشتوكة 

ايت باها.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

محمد بلقايد    

 

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1348  - 81

اسم امللك :  "عوينت سمار".

موقعه :  دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في :  25  - 03  - 2019.

نوعه :  ارض فالحية بها اشجار مثمرة وبئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  02 هـ 57 آر 94 س.

اجملاورون :  

شماال :  الرسم العقاري 25957  - 16 و 34163  - 16؛ 

شرقا :  احيزون لكبير، الرسم العقاري 56070  - 16 ؛

جنوبا :  الرسم العقاري 40594  - 16  الطريق العمومية؛ 

غربا :  الطريق العمومية.

طالب التحفيظ :  احمد املوروري بن ابراهيم.

مطلب رقم 1349  - 81

اسم امللك :  "فدان بولفرايس".

موقعه :  دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في :  25  - 03  - 2019.

نوعه :  ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  02 هـ 07 آر 65 س.

اجملاورون :  

شماال :  ورثة احلاج عمر بن ميلود؛ 

شرقا :  الرسم العقاري 23206  - 16؛
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جنوبا :  مطلب التحفيظ رقم 1350  - 81؛ 

غربا :  الطريق العمومية.

طالب التحفيظ :  عنوزي محمد بن احمد.

مطلب رقم 1350  - 81

اسم امللك :  "الغرسة".

موقعه :  دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في :  25  - 03  - 2019.

نوعه :  ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  02 هـ 10 آر 77 س.

اجملاورون :  

شماال :  الرسم العقاري رقم 23206  - 16؛ 

شرقا :  الرسم العقاري 40604  - 16؛

جنوبا :  الطريق العمومية ؛ 

غربا :  مطلب التحفيظ رقم 1349  - 81.

طالب التحفيظ :  مزوار احلراق احلجري بن عبد احلق.

مطلب رقم 1407  - 81

اسم امللك :  "كوبا".

موقعه :  مدينة تيفلت احملل املدعو حي الفرح.

وقع حتديده في :  15  - 05  - 2019.

نوعه :  ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  46 س.

اجملاورون :  

شماال :  الرسم العقاري 57545  - 16؛ 

شرقا :  الرسم العقاري 8734  - 81؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 1661  - 16 وفطومة بنت سي اجلياللي؛ 

غربا :  فاطنة غامن، الرسم العقاري رقم 8733  - 81.

طالب التحفيظ :  بناصر العبدالوي بن الرياحي.

مطلب رقم 4766  - 81

اسم امللك :  "فياشة".

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

وقع حتديده في :  19  - 08  - 2019.

نوعه :  ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  02 هـ 56 آر 87 س.

اجملاورون :  

التحفيظ  الهاشمي محمد، مطلب  ورائه  مرور من  ارتفاق    : شماال 

رقم 2565  - 81؛ 

شرقا :  الرسم العقاري 30953  - 16؛

جنوبا :  الرسم العقاري 2212  - 81؛ 

غربا :  الطريق العمومية.

طالبة التحفيظ :  فاطنة الشب بنت حلسن.

مطلب رقم 4786  - 81

اسم امللك :  "فدان عني جندام".

موقعه :  دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.

وقع حتديده في :  23  - 09  - 2019.

نوعه :  ارض فالحية بها بناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  28 آر 65 س.

اجملاورون :  

شماال :  وجد سعيد، الطريق العمومية؛ 

شرقا :  الرسم العقاري 39970  - 16، محمد بن عباس؛

جنوبا :  الرسم العقاري 32952  - 16؛ 

غربا :  محمد اوحساين.

طالب التحفيظ :  العماري خاليد بن احلسني.

مطلب رقم 4837  - 81

اسم امللك :  "كوثر".

موقعه :  دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي.

وقع حتديده في :  09  - 12  - 2019.

نوعه :  ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  49 آر 28 س.

اجملاورون :  

شماال :  مطلب التحفيظ رقم 25962  - 16؛ 

شرقا :  الرسم العقاري 53218  - ر؛

جنوبا :  الرسم العقاري 53218  - ر ، ورثة بوشطيطة رزوق؛ 

غربا :  الطريق.

طالبة التحفيظ :  حادة بوشطيطة بنت خلوق.

مطلب رقم 4839  - 81

اسم امللك :  "فدان الرمل".

موقعه :  دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت اسعيد.

وقع حتديده في :  10  - 12  - 2019.

نوعه :  ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  77 آر 22 س.

اجملاورون :  

شماال :  مطلب التحفيظ رقم 4840  - 81 والعربي بن مصطفى حلسيني؛ 

شرقا :  العربي بن مصطفى حلسيني ، محمد حمادي ومن معه؛

جنوبا :  مطلب التحفيظ رقم 10754  - 16؛ 

غربا :  حمو موباريك.

طالبة التحفيظ :  احليمة مبارك بنت موالي الطيبي.

مطلب رقم 4840  - 81

اسم امللك :  "فدان الرمل".

موقعه :  دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت اسعيد.

وقع حتديده في :  10  - 12  - 2019.

نوعه :  ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  76 آر 65 س.
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اجملاورون :  

شماال :  بناصر حلسيني، العربي بن مصطفى حلسيني ؛ 

شرقا :  مطلب التحفيظ رقم 4839  - 81؛

جنوبا :  محمد مباريك؛ 

غربا :  محمد مباريك.

طالبو التحفيظ :  فوزية مباريك بنت املكي ومن معها.

مطلب رقم 4847  - 81

اسم امللك :  "فدان تغريست".

موقعه :  دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمادي بن عبد القادر.

 وقع حتديده في :  25  - 12  - 2019.

نوعه :  ارض فالحية بها بناية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  28 آر 76 س.

اجملاورون :  

شماال :  ادريس الفياللي، الطريق العمومية؛ 

شرقا :  ورثة اجلياللي فرحاتي؛

العقاري  الرسم  العمومية،  الطريق  العربي،  بن  ورثة حلسن    : جنوبا 

44234  - 16؛ 

غربا :  ادريس الفياللي.

طالب التحفيظ :  احمد الفياللي بن اجلياللي.

مطلب رقم 17809  - 16

اسم امللك :  "ليلى".

موقعه :  مدينة تيفلت احملل املدعو حي االمل مجموعة 4 رقم 275.

وقع حتديده في :  04  - 12  - 2019.

نوعه :  ارض بها بناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  81 س.

اجملاورون :  

شماال :  عبد اهلل  بويجرة؛ 

شرقا :  حبيبة السيدالي؛

جنوبا :  الزنقة؛ 

غربا :  الزنقة.

طالبو التحفيظ :  فاطمة شراج بنت الهادي ومن معها.

مطلب رقم 26090  - 16

اسم امللك :  "ساكني".

موقعه :  مدينة تيفلت احملل املدعو حي الفرح.

 وقع حتديده في :  09  - 05  - 2019.

نوعه :  ارض بها بناية من سفلي وطابق اول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري :  86 س.

اجملاورون :  

شماال :  الرسم العقاري رقم 6942  - 16؛ 

شرقا :  ممر، الرسم العقاري رقم 40631  - 16 ؛

جنوبا :  اوحجي عبد القادر؛ 

غربا :  مطلب التحفيظ رقم 35703  - ر.

طالب التحفيظ :  عبد اهلل ساكني بن حمادي.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو    

 

محافظة ازمور

مطلب رقم 118826 - 08

اسم امللك  : ياسمني. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة لغديرة، دوار خنوسة.

وقع حتديده في : 14 يناير 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 65 آ 52 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 125221 - 08. 

شرقا   : رسم عقاري عدد 125221 - 08.

جنوبا : ممر خاص عرضه 04 أمتار.

غربا  : مطلب حتفيظ عدد 96056 - 08، مطلب حتفيظ عدد 96057 - 

08 و رسم عقاري عدد 124235 - 08.

طالب التحفيظ :  سعيد حسني بن ابراهيم.

مطلب رقم 118887 - 08

اسم امللك  : شركة بن سحابة. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، حي اللة رقية اجلياللية.

وقع حتديده في : 06 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 آ 94 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 118888 - 08 و رسم عقاري عدد 203571 - 08. 

شرقا   : أمينة لعيان.

جنوبا : رسم عقاري عدد 133796 - 08.

غربا  : ورثة سحابة.

طالب التحفيظ :  نظارة األوقاف باجلديدة.
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مطلب رقم 118890 - 08

اسم امللك  : أرض موالي بوشعيب. 

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

دوار تكورانت.

وقع حتديده في : 06 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 33 آ 14 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 79253 - 08. 

شرقا   : رسم عقاري عدد 79253 - 08.

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 73666 - 08.

غربا  : طريق عمومي.

طالب التحفيظ :  نظارة األوقاف باجلديدة.

مطلب رقم 132804 - 08

اسم امللك  : أرض رمان. 

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

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 22 آ 60 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار و هشام. 

شرقا   : طريق عمومي عرضه 05 أمتار و مدخل عرضه 03 أمتار.

جنوبا : مدخل عرضه 03 أمتار ، ورثة محمد بنولي و رسم عقاري عدد 

.08 - 159974

غربا  : هشام، رسم عقاري عدد 159974 - 08 و ورثة محمد بنولي.

طالب التحفيظ :  جناة اغزالل بنت الكبير.

مطلب رقم 132822 - 08

اسم امللك  : أرض الرمل. 

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

وقع حتديده في : 06 اغسطس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 39 آ 02 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 203020 - 08 و رسم عقاري عدد 201390 - 08. 

شرقا   : مطلب حتفيظ عدد 106421 - 08.

جنوبا : رسم عقاري عدد 123165 - 08 و ورثة ولد التونسي.

غربا  : عبد اهلل غاليم.

طالبو التحفيظ :  بوشعيب عداري بن عبد اهلل و من معه.

مطلب رقم 132892 - 08

اسم امللك  : أرض عايدة. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار أوالد موسى الصوالح.

وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 87 آ 02 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 64 - ز. 

شرقا   : محمد جبران.

جنوبا : ممر عمومي عرضه 03 أمتار.

غربا  : نعيمة جبران.

طالب التحفيظ :  العربي رفيعي بن الطاهر.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة :  “سيدي علي بن حمدوش” 

إقليم اجلديدة

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  باجلديدة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  اخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

املدعوة “سيدي علي بن حمدوش “ ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشر  هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم 1 - 69 - 174 املؤرخ 

في 10  جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليو 1969. 

املطالب رقم : 

 113872 - 113857 - 113856 - 113817 - 113738 - 113720 - 113697

 -  113940  -  113939  -  113934  -  113924  -  113921  -  113888  -

 113990 - 113980 - 113978 - 113962 - 113960 - 113959 - 113958

 -  114027  -  114023  -  114019  -  114014  -  114002  -  113999  -

 114343 - 114342 - 114312 - 114307 - 114171 - 114082 - 114052

 -  114379  -  114373  -  114369  -  114362  -  114345  -  114344  -

 114732 - 114664 - 114662 - 114638 - 114627 - 114596 - 114422

 -  115175  -  115096  -  115061  -  115028  -  115014  -  114835  -

 115375 - 115373 - 115231 - 115203 - 115186 - 115185 - 115181

 -  115778  -  115737  -  115708  -  115705  -  115664  -  115656  -

 116222 - 116206 - 116200 - 116051 - 116045 - 115981 - 115961
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 -  116245  -  116236  -  116233  -  116232  -  116227  -  116226  -

 116484116493 - 116454 - 116447 - 116432 - 116422 - 116252

 -  116577  -  116560  -  116541  -  116528  -  116507  -  116495  -

 116775 - 116774 - 116768 - 116740 - 116718 - 116620 - 116604

 -  116926  -  116895  -  116893  -  116873  -  116860  -  116849  -

 117290 - 117266 - 117259 - 116962 - 116956 - 116955 - 116934

 -  117502  -  117447  -  117428  -  117382  -  117376  -  117350  -

 117828 - 117699 - 117695 - 117571 - 117544 - 117543 - 117520

 118166 - 118163 - 118135 - 118119 - 117883 - 117876 -

 -  118332  -  118280  -  118258  -  118239  -  118191  -  118175  -

 118461 - 118417 - 118416 - 118406 - 118400 - 118396 - 118343

 -  118532  -  118509  -  118506  -  118478  -  118466  -  118463  -

.118552 - 118550

جميع هذه املطالب على الرمز 08.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

     مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "هشتوكة" إقليم اجلديدة

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  باجلديدة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  اخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

هذا  نشر  من  ابتداء  بعد مضي شهرين  ينتهي  املدعوة "هشتوكة" 

10 جمادى  174-69-1 املؤرخ في  اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم 

األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليو 1969. 

املطالب رقم :

1 0 7 2 4 4 - 1 0 9 1 8 2 - 1 0 9 6 1 8 - 1 0 9 7 1 3 - 1 1 0 1 7 4 - 1 1 0 2 2 2 -

1 1 0 7 2 0 - 1 1 0 7 2 4 - 1 1 0 7 9 0 - 1 1 0 7 9 1 - 1 1 0 8 2 0 - 1 1 0 9 3 6 -

1 1 1 0 3 6 - 1 1 1 0 7 4 - 1 1 1 0 8 5 - 1 1 1 0 8 6 - 1 1 1 1 1 3 - 1 1 1 1 3 8 -

1 1 1 3 1 0 - 1 1 1 3 9 8 - 1 1 1 4 6 4 - 1 1 1 4 8 0 - 1 1 1 5 0 2 - 1 1 1 5 1 6 -

1 1 1 5 2 8 - 1 1 1 5 4 9 - 1 1 1 5 5 1 - 1 1 1 5 6 6 - 1 1 1 5 6 7 - 1 1 1 5 6 8 -

1 1 1 5 8 8 - 1 1 1 6 0 0 - 1 1 1 6 5 9 - 1 1 1 6 7 4 - 1 1 1 6 7 8 - 1 1 1 6 7 9 -

1 1 1 7 1 0 - 1 1 1 7 2 7 - 1 1 1 7 4 4 - 1 1 1 7 4 6 - 1 1 1 8 0 4 - 1 1 1 8 6 3 -

1 1 1 9 2 7 - 1 1 1 9 9 6 - 1 1 2 1 6 8 - 1 1 2 2 1 4 - 1 1 2 2 1 8 - 1 1 2 2 2 4 -

1 1 2 2 4 0 - 1 1 2 2 6 1 - 1 1 2 2 6 3 - 1 1 2 3 0 5 - 1 1 2 3 0 7 - 1 1 2 3 1 6 -

1 1 2 3 3 5 - 1 1 2 3 6 0 - 1 1 2 3 7 1 - 1 1 2 3 8 8 - 1 1 2 3 8 9 - 1 1 2 3 9 9 -

1 1 2 4 1 4 - 1 1 2 4 5 1 - 1 1 2 4 6 8 - 1 1 2 4 8 7 - 1 1 2 5 1 6 - 1 1 2 5 5 4 -

1 1 2 5 6 4 - 1 1 2 5 9 3 - 1 1 2 6 3 2 - 1 1 2 6 3 3 - 1 1 2 6 4 3 - 1 1 2 6 5 7 -

1 1 2 6 7 3 - 1 1 2 7 3 2 - 1 1 2 7 7 9 - 1 1 2 8 0 0 - 1 1 2 8 0 4 - 1 1 2 8 2 2 -

1 1 2 8 2 8 - 1 1 2 8 5 8 - 1 1 2 8 6 0 - 1 1 2 8 7 8 - 1 1 2 8 8 2 - 1 1 2 9 2 8 -

1 1 2 9 3 5 - 1 1 2 9 3 8 - 1 1 2 9 4 2 - 1 1 2 9 4 5 - 1 1 2 9 4 8 - 1 1 2 9 8 4 -

1 1 2 9 8 5 - 1 1 2 9 9 0 - 1 1 3 1 3 4 - 1 1 3 5 2 9 - 1 1 3 5 3 0 - 1 1 3 5 4 0 -

.113568

جميع هذه املطالب على الرمز 08.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "سيدي علي بن حمدوش" 

إقليم اجلديدة

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  باجلديدة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  اخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

املدعوة "سيدي علي بن حمدوش " ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم 174-69-1 املؤرخ في 

10 جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليو 1969. 

املطالب رقم :

1 1 3 7 0 5 - 1 1 3 7 1 6 - 1 1 3 7 1 8 - 1 1 3 7 2 8 - 1 1 3 7 2 9 - 1 1 3 7 3 6 -

1 1 3 7 9 7 - 1 1 3 8 1 2 - 1 1 3 8 3 4 - 1 1 3 8 3 5 - 1 1 3 8 3 6 - 1 1 3 8 3 9 -

1 1 3 8 6 1 - 1 1 3 8 6 3 - 1 1 3 8 7 3 - 1 1 3 8 7 4 - 1 1 3 8 7 5 - 1 1 3 8 7 6 -

1 1 3 8 7 9 - 1 1 3 8 8 0 - 1 1 3 8 8 6 - 1 1 3 8 8 7 - 1 1 3 8 8 9 - 1 1 3 8 9 0 -

1 1 3 8 9 4 - 1 1 3 9 1 4 - 1 1 3 9 1 5 - 1 1 3 9 1 7 - 1 1 3 9 1 8 - 1 1 3 9 1 9 -

1 1 3 9 3 0 - 1 1 3 9 3 2 - 1 1 3 9 3 5 - 1 1 3 9 4 2 - 1 1 3 9 4 3 - 1 1 3 9 4 5 -

1 1 3 9 4 6 - 1 1 3 9 4 7 - 1 1 3 9 5 2 - 1 1 3 9 6 1 - 1 1 3 9 6 4 - 1 1 3 9 6 8 -

1 1 3 9 7 0 - 1 1 3 9 7 1 - 1 1 3 9 7 3 - 1 1 3 9 8 1 - 1 1 3 9 8 3 - 1 1 3 9 8 5 -

1 1 3 9 9 6 - 1 1 3 9 9 8 - 1 1 4 0 0 3 - 1 1 4 0 0 4 - 1 1 4 0 0 6 - 1 1 4 0 1 1 -

1 1 4 0 1 5 - 1 1 4 0 1 8 - 1 1 4 0 3 0 - 1 1 4 0 3 5 - 1 1 4 0 3 8 - 1 1 4 0 4 2 -

1 1 4 0 4 9 - 1 1 4 0 5 3 - 1 1 4 0 5 6 - 1 1 4 0 5 9 - 1 1 4 0 6 4 - 1 1 4 0 7 1 -

1 1 4 0 7 2 - 1 1 4 0 7 7 - 1 1 4 0 7 8 - 1 1 4 0 8 3 - 1 1 4 0 9 7 - 1 1 4 0 9 8 -
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1 1 4 1 3 0 - 1 1 4 1 3 2 - 1 1 4 1 4 7 - 1 1 4 1 9 0 - 1 1 4 2 0 2 - 1 1 4 2 0 3 -

1 1 4 2 0 5 - 1 1 4 2 0 8 - 1 1 4 2 0 9 - 1 1 4 2 1 0 - 1 1 4 2 1 2 - 1 1 4 2 1 4 -

1 1 4 2 1 5 - 1 1 4 2 2 4 - 1 1 4 2 2 5 - 1 1 4 2 3 0 - 1 1 4 2 3 1 - 1 1 4 2 3 4 -

1 1 4 2 3 5 - 1 1 4 2 4 0 - 1 1 4 2 4 1 - 1 1 4 2 5 0 - 1 1 4 2 5 2 - 1 1 4 2 6 1 -

1 1 4 2 6 2 - 1 1 4 2 7 2 - 1 1 4 2 7 3 - 1 1 4 2 7 5 - 1 1 4 2 7 9 - 1 1 4 2 8 3 -

1 1 4 2 8 4 - 1 1 4 2 8 5 - 1 1 4 2 8 6 - 1 1 4 2 8 7 - 1 1 4 3 2 0 - 1 1 4 3 2 2 -

1 1 4 3 3 5 - 1 1 4 3 5 0 - 1 1 4 3 5 2 - 1 1 4 3 5 5 - 1 1 4 3 6 6 - 1 1 4 3 7 2 -

1 1 4 3 7 5 - 1 1 4 3 7 8 - 1 1 4 3 8 2 - 1 1 4 4 0 5 - 1 1 4 4 2 1 - 1 1 4 4 3 5 -

1 1 4 4 4 9 - 1 1 4 4 5 2 - 1 1 4 4 5 3 - 1 1 4 4 5 5 - 1 1 4 4 5 6 - 1 1 4 4 6 2 -

1 1 4 4 8 4 - 1 1 4 4 8 8 - 1 1 4 5 1 2 - 1 1 4 5 1 7 - 1 1 4 5 1 8 - 1 1 4 5 2 2 -

1 1 4 5 2 3 - 1 1 4 5 2 6 - 1 1 4 5 3 4 - 1 1 4 5 4 1 - 1 1 4 5 5 0 - 1 1 4 5 5 9 -

1 1 4 5 6 3 - 1 1 4 5 6 4 - 1 1 4 5 6 5 - 1 1 4 5 6 8 - 1 1 4 5 7 2 - 1 1 4 5 7 3 -

1 1 4 5 7 5 - 1 1 4 5 8 9 - 1 1 4 5 9 3 - 1 1 4 5 9 4 - 1 1 4 6 0 8 - 1 1 4 6 2 1 -

1 1 4 6 3 2 - 1 1 4 6 3 5 - 1 1 4 6 4 8 - 1 1 4 6 5 1 - 1 1 4 6 5 2 - 1 1 4 6 6 7 -

1 1 4 6 6 9 - 1 1 4 6 7 3 - 1 1 4 6 7 6 - 1 1 4 6 7 7 - 1 1 4 6 7 9 - 1 1 4 6 8 3 -

1 1 4 6 8 7 - 1 1 4 6 8 8 - 1 1 4 6 8 9 - 1 1 4 6 9 0 - 1 1 4 6 9 1 - 1 1 4 6 9 3 -

1 1 4 6 9 9 - 1 1 4 7 0 7 - 1 1 4 7 1 4 - 1 1 4 7 5 4 - 1 1 4 7 8 9 - 1 1 4 7 9 2 -

1 1 4 8 1 7 - 1 1 4 8 3 0 - 1 1 4 9 0 5 - 1 1 4 9 1 6 - 1 1 4 9 2 2 - 1 1 4 9 2 8 -

1 1 4 9 3 1 - 1 1 4 9 3 2 - 1 1 4 9 5 9 - 1 1 4 9 6 6 - 1 1 5 0 0 3 - 1 1 5 0 0 4 -

1 1 5 0 0 5 - 1 1 5 0 1 1 - 1 1 5 0 1 7 - 1 1 5 0 3 0 - 1 1 5 0 3 2 - 1 1 5 0 3 9 -

1 1 5 0 5 0 - 1 1 5 0 5 2 - 1 1 5 0 5 3 - 1 1 5 0 5 6 - 1 1 5 0 6 4 - 1 1 5 1 0 7 -

1 1 5 1 1 0 - 1 1 5 1 1 1 - 1 1 5 1 2 6 - 1 1 5 1 8 2 - 1 1 5 1 8 4 - 1 1 5 1 9 1 -

1 1 5 1 9 8 - 1 1 5 2 4 1 - 1 1 5 2 4 3 - 1 1 5 2 4 9 - 1 1 5 2 5 8 - 1 1 5 2 7 0 -

1 1 5 2 7 5 - 1 1 5 2 8 6 - 1 1 5 2 9 5 - 1 1 5 3 0 0 - 1 1 5 3 0 4 - 1 1 5 3 2 1 -

1 1 5 3 2 2 - 1 1 5 3 2 4 - 1 1 5 3 2 5 - 1 1 5 3 3 6 - 1 1 5 3 3 7 - 1 1 5 3 4 2 -

1 1 5 3 6 0 - 1 1 5 3 6 4 - 1 1 5 3 7 0 - 1 1 5 3 7 7 - 1 1 5 3 7 8 - 1 1 5 3 8 2 -

1 1 5 3 8 4 - 1 1 5 3 9 2 - 1 1 5 4 0 1 - 1 1 5 4 0 5 - 1 1 5 4 0 6 - 1 1 5 4 0 9 -

1 1 5 4 1 8 - 1 1 5 4 1 9 - 1 1 5 4 2 0 - 1 1 5 4 2 3 - 1 1 5 4 2 5 - 1 1 5 4 2 6 -

1 1 5 4 2 8 - 1 1 5 4 2 9 - 1 1 5 4 3 1 - 1 1 5 4 3 5 - 1 1 5 4 5 3 - 1 1 5 4 5 4 -

1 1 5 4 5 8 - 1 1 5 4 6 1 - 1 1 5 4 6 4 - 1 1 5 4 6 7 - 1 1 5 4 7 0 - 1 1 5 4 8 0 -

1 1 5 4 8 2 - 1 1 5 4 8 9 - 1 1 5 4 9 4 - 1 1 5 5 0 8 - 1 1 5 5 1 5 - 1 1 5 5 1 6 -

1 1 5 5 1 8 - 1 1 5 5 1 9 - 1 1 5 5 2 9 - 1 1 5 5 5 0 - 1 1 5 5 6 5 - 1 1 5 5 6 7 -

1 1 5 6 0 1 - 1 1 5 6 0 5 - 1 1 5 6 3 8 - 1 1 5 6 5 0 - 1 1 5 6 5 4 - 1 1 5 6 7 0 -

1 1 5 6 7 7 - 1 1 5 7 0 0 - 1 1 5 7 1 8 - 1 1 5 7 9 4 - 1 1 5 9 3 6 - 1 1 5 9 5 5 -

1 1 5 9 7 1 - 1 1 6 2 0 7 - 1 1 6 2 3 1 - 1 1 6 3 2 6 - 1 1 6 3 5 5 - 1 1 6 4 1 2 -

1 1 6 4 5 2 - 1 1 6 4 7 8 - 1 1 6 4 8 2 - 1 1 6 4 9 6 - 1 1 6 4 9 8 - 1 1 6 5 9 3 -

1 1 6 8 8 9 - 1 1 6 9 1 7 - 1 1 6 9 2 5 - 1 1 6 9 6 6 - 1 1 7 2 0 1 - 1 1 7 2 5 7 -

1 1 7 3 7 9 - 1 1 7 3 9 0 - 1 1 7 5 5 3 - 1 1 7 8 3 0 - 1 1 7 8 5 0 - 1 1 7 8 8 6 -

1 1 7 8 9 1 - 1 1 7 9 0 0 - 1 1 7 9 1 9 - 1 1 7 9 2 7 - 1 1 7 9 2 9 - 1 1 7 9 4 4 -

1 1 8 0 1 1 - 1 1 8 2 0 9 - 1 1 8 2 8 3 - 1 1 8 2 9 5 - 1 1 8 3 3 1 - 1 1 8 3 3 3 -

1 1 8 3 3 8 - 1 1 8 3 9 3 - 1 1 8 4 1 3 - 1 1 8 4 1 4 - 1 1 8 4 2 4 - 1 1 8 4 3 4 -

1 1 8 4 5 7 - 1 1 8 4 5 8 - 1 1 8 4 6 0 - 1 1 8 4 8 8 - 1 1 8 4 9 0 - 1 1 8 4 9 2 -

1 1 8 5 0 0 - 1 1 8 5 1 6 - 1 1 8 5 2 0 - 1 1 8 5 2 1 - 1 1 8 5 3 0 - 1 1 8 5 8 2 -

.118626-118627

جميع هذه املطالب على الرمز 08.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 

      املعطي زديد


