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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 - 
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمىأ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(

" دار جوار ضريح سيدي حلسن بنسعيد" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 41154 - 03 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 908 املؤرخة في 25 ماي 2016.

مسطرة  فإن   2019 يونيو   19 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

ذي   " بنسعيد  حلسن  سيدي  ضريح  جوار  دار   " املدعو  امللك  حتفيظ 

املطلب رقم 41154 - 03 تتابع بكون اسم امللك هو " مقبرة سيدي 

حلسن بنسعيد " بدال من "دار جوار ضريح سيدي حلسن بنسعيد " 

وبكون املساحة املصرح بها هي 06 آ 20 س عوض عن 3 آ.

أرض عارية عبارة عن مقبرة وسكن  امللك هو  وكذلك بكون محتوى 

مهدم للحارس بدال من عقار عبارة عن بناية مهدمة. 

وذلك استنادا إلى نفس العقود املودعة سابقا تأييد ملطلب التحفيظ 

وكذا رسالة نظارة أوقاف الرباط املؤرخة في 19 يونيو 2019 حتت عدد 

.2835/2019

   احملافظ على األمالك العقارية بالرباط حسان

    احلليمي اجلياللي

 

محافظة طنجة

مطلب رقم 28186 - 06 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي بن محمد بنعمر. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مرمي. 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : طنجة جماعة حجر النحل مدشر سكدلة.

مساحته : 66 س 18آ ر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الوادي ؛

شرقا : احمد الدراوي ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : عائشة بنت العربي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدليب مؤرخ في 13 يناير 2020،

2 -رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 07 فبراير 1982. 

على   2021 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : التاسعة صباحا.

محافظة الرباط حسان 

مطلب رقم 41236 - 03 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021. 

طالبة التحفيظ : السيدة أم هاني اخللطي بنت بوبكر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أم هاني ". 

نوعه : ارض عارية. 

: الرباط، اجلماعة احلضرية حلسان، املدينة القدمية حي املالح،  موقعه 

كوتيل زنقة احلزان رقم 10.

مساحته : 01 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رع رقم : 29060/راء ؛

شرقا : مطلب رقم 40493/03؛

جنوبا : حفيظة ملني وبهيجة ملني؛

غربا : مارتينيزرودريكيز. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 اكتوبر 2019 موافق 14 صفر 1441 ضمن 

بعدد 290 صحيفة 424 بتاريخ 17 اكتوبر 2019 كناش االمالك رقم 100؛

2 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2019 موافق 10 ربيع االول 1441 

ضمن بعدد 32 صحيفة 37 بتاريخ 13 نوفمبر 2019 كناش اخملتلفة رقم 238؛

3 - شهادة ادارية بتاريخ 08 يوليو 2019 حتت عدد 408/1؛

4 - شهادة ادارية بتاريخ 02 يناير 2020؛

5 - تصميم موقعي للملك.

على   2021 مارس   19 يوم  هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا
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مطلب رقم 28187 - 06 
تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : حفصة بوغراد بنت الفضيل. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قاسم. 
نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : طنجة مدشر الدعيدعات.
مساحته : 00 س 02 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 
شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : ملك عبد الوهاب ؛
جنوبا : ملك محمد العربي الهادي ؛

غربا : ملك محمد العربي الهادي ؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ابريل 2017،

في مؤرخ  عدلي  متروك  احصاء  لرسم  االصل  طبق  صورة   -  2
20 ديسمبر 1991

3 - شهادة ادارية مؤرخ في 10 يناير 2019. 
على   2021 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28188 - 06 
تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 
1 -عبد اهلل بن عبد القادر الداودي ،

2 - خديجة بنت العياشي العلقامي العروسي،
3 -فيصل بن احلسن مرغيسش االدريسي،

4 -حبيبة بنت عبد اهلل اخلالجني على الشياع فيما بينهم بحسب 3/4 
لكل من االول و الثانية و نسبة 1/4 لكل من الثالث و الرابعة.. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الداودية. 

علويني  طابقني  و  سفل  و  ارضي  حتت  مكون  بناء  بها  أرض   : نوعه 
والثالث مقلص ؛

موقعه : طنجة حي الدرادب زنقة االمام ابو حنيفة.
مساحته : 14 س 01 آ ر تـقـريـبـا.

حدوده : 
شماال : زنقة ابي حنيفة ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 13898/ط ؛
جنوبا : ممر عمومي ؛

غربا : طريق عمومي ؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2006،
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 1972،

3 - رسم تصريح ببناء عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2017،
4 - وكالة عرفية مؤرخة في 06 اكتوبر 2017،

5 - رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2020 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : على الساعة : العاشرة صباحا .

مطلب رقم 28189 - 06 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : رشيد بن عبد السالم الكرموني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رشيد. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته : 17 س 10 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 128108 - 06 ؛

شرقا : يوسف الكرموني ؛

جنوبا : طريق عمومي ؛

غربا : طريق عرضها 4 متر ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2020،

2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2020،

في  مؤرخ  عدلي  متخلف  احصاء  موجب  رسم  من  نسخة   -  3

27 اكتوبر 2015،

4 - نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2015،

5 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 

على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28190 - 06 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : يوسف بن عبد السالم الكرموني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : يوسف. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته : 17 س 10 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 128108 - 06 ؛

شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : طريق عمومي ؛

غربا : رشيد الكرموني ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2020، 
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2 -رسم صدقة عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019،

3 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 مارس 2004،

4 - نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2015،

في مؤرخ  عدلي  متخلف  احصاء  موجب  رسم  من  نسخة   -  5

27 اكتوبر 2015 

على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28191 - 06 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حنان الكرموني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حنان. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته : 87 س 03 آ ر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الكرموني عبد السالم ؛

شرقا : محمد علي بن الكرموني ؛

جنوبا : محمد علي بن الكرموني ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2020، 

2 -رسم صدقة عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2019،

3 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 اكتوبر 2015،

4 - نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2015،

في مؤرخ  عدلي  متخلف  احصاء  موجب  رسم  من  نسخة   -  5

27 اكتوبر 20 

على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28192 - 06 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ياسني بن عبد السالم الكرموني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ياسني. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر اجلبيلة.

مساحته : 35س07آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : الكرموني محمد علي ؛

جنوبا : الكرموني محمد علي ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2020، 

2 -رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2020،

3 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 اكتوبر 2015،

4 - نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2015،

5 - نسخة من رسم موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 27 

على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية و النصف زواال.

مطلب رقم 28193 - 06 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : عائشة الصروخ. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : شروق. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة حجر النحل مدشر بوكدور.

مساحته : 00 س 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزهرة الصروخ ؛

شرقا : ورثة محمد الغياتي ؛

جنوبا : اخلندق ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يناير 2014،

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08/ اغسطس 2019،

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2019،

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2019،

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2019،

6 - نسخة من رسم تنازل ع 

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ثوريا " 

مطلب رقم 25513 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 682 املؤرخـة في : 25 يناير 2012 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 13 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املدعو" ثوريا " موضوع مطلب التحفيظ عدد 25513 - 06 الكائن ب، طنجة 

املدينة القدمية دار البارود. ستتابع من اآلن فصاعدا

1 -في اسم طالبة التحفيظ السيدة ثريا بنت املفضل مركادو ،
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به  احملكوم  الهواء  حق  حدود  في  السالوي  خي  محمد  السيد   -  2

لفائدته بناء على احكام قضائية.

والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب و كذا : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يونيو 2005،

2 - نسخة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 29 اغسطس1991..

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " نور " 

أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه  الـذي   06  -  27805 رقم  مطلب 

 2018 ديسمبر   12  : في  املؤرخـة   1041 رقم  الرسمية  باجلريـدة 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 13 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " نور " موضوع مطلب التحفيظ عدد 27805 - 06 الكائن 

ب، طنجة حي طنجة البالية. ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد 

عبد السالم بن حسن كعبون.

رسم  كذا  و  املطلب  بهذا  سالفا  املودعـة  الرسوم  حسب  والكل 

موافقة على تنازل بدون عوض عدلي مؤرح في 18 سبتمبر 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة    

محمد الزخوني     

 

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 08-152331

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : أحمد بلكوفة بن محمد 

الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكدية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكدية

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة، جماعة اجلديدة,دوار احلاج عباس.

مساحته : 11آ و 53 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة عبد اهلل بلكوفة 

شرقا : ورثة عبد اهلل 

جنوبا : بلكوفة امحمد 

غربا : مطلب عدد 95982 - 08 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 جمادى االولى عام 1437 موافق ل 

06 مارس 2016. 

- شهادة إدارية مؤرخة في 24 فبراير 2016.

فاحت مارس 2021 على   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 صباحا 

مطلب رقم 152332 - 08 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : أحمد بلكوفة بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكدية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكدية

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة,جماعة اجلديدة,دوار احلاج عباس.

مساحته : 15آر52 س تقريبا

حدوده : 

شماال : أحمد بلكوفة

شرقا : ورثة عبد اهلل بلكوفة وممر عرضه 02 متر

جنوبا : ورثة محمد بن حمو 

غربا : مطلب عدد 95982 - 08 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 جمادى االولى عام 1437 موافق ل 

06 مارس 2016.

- شهادة إدارية مؤرخة في 24 فبراير 2016.

2020 على  فاحت مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 زواال 

مطلب رقم 152333 - 08 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : أحمد بلكوفة بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ضاية الهنيوي 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضاية الهنيوي

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقامي وعمالة اجلديدة,جماعة اجلديدة,دوار احلاج عباس 

مساحته : 20 آر19 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن حمو 

شرقا : ممرغير معبد 

جنوبا : ورثة غامن الطيشة 

غربا : ورثة بلكوفة عبد اهلل 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 جمادى االولى عام 1437 موافق ل 

06 مارس 2016

- شهادة إدارية مؤرخة في 24 فبراير 2016

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 
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مطلب رقم 152334 - 08 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : أحمد بلكوفة بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكدية دار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكدية دار 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة اجلديدة,دوار احلاج عباس.

مساحته : 01آر91 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة عبد اهلل

شرقا : ورثة عبد اهلل 

جنوبا : ورثة عبد اهلل

غربا : ورثة عبد اهلل 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 جمادى االولى عام 1437 موافق ل 

06 مارس 2016.

- شهادة إدارية مؤرخة في 24 فبراير 2016

على   2021 مارس   2  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 152335 - 08 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : العربي رضيان بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض البير 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البير 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار أوالد ابراهيم. 

مساحته : 14آر61 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة بهيجة رضيان وعبسي طاهر وعائشة 

شرقا : املصطفى رضيان 

جنوبا : ورثة أوالد سعيد اجلرفي 

غربا : ورثة بهيجة رضيان 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

ل موافق   1441 عام  احلجة  ذي   30 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

20 اغسطس 2020 

- شهادة إدارية مؤرخة في 10 - 08 /2020

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14زواال.

مطلب رقم 152336 - 08 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : العربي رضيان بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حيط بجاج

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حيط بجاج 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار أواللد ابراهيم .

مساحته : 05 آر05 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة حميد مكساني 

شرقا : ممر

جنوبا : حليمة رضيان 

غربا : املصطفى رضيان 

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1441 عام  احلجة  30ذي  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق ل 20 اغسطس 2020

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 152337 - 08 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : حليمة رضيان بنت محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حيط بجاج 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حيط بجاج

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار أوالد ابراهيم . 

مساحته : 04 آر 22 س تقريبا

حدوده : 

شماال : العربي رضيان 

شرقا : املمر 

جنوبا : ورثة احلاج محمد رضيان 

غربا : ورثة مسعود ترباتي 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ذي احلجة عام 1441 موافق ل 20 

اغسطس 2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 11 اغسطس 2020

على   2021 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 152338 - 08 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ : املصطفى رضيان بن محمد 

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

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار أوالد ابراهيم 

مساحته : 09آر66 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة ترباتي مسعود 

شرقا : الرسم العقاري عدد 207444 - 08 وحميد مسكاني 

جنوبا : العربي رضيان 

غربا : حليمة رضيان 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

ل موافق   1441 عام  احلجة  30ذي  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

2020/ 08 - 20

- شهادة إدارية مؤرخة في 11 - 08 /2020

على   2021 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 152339 - 08 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : الدولة)امللك اخلاص( 

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

ابن زيدون القطعة 01 مكرر 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدولة 431 حضري 

مدرسة ابن زيدون القطعة رقم 01 مكرر

نوعه : أرض بها بنايات مدرسية 

ابن  اهلل,مدرسة  عبد  موالي  اجلديدة,جماعة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

زيدون 

مساحته : 01آر58 س تقريبا

حدوده : 

شماال : املصطفى عطيري 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 133162 - 08 

غربا : الدولة)امللك اخلاص( 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ماي 1993

- نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخة في 20 يناير 2012

- نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 31 - 08 /2007

- نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2019

- نظير لقرار وزير املالية لإلذن باالقتناء مؤرخ في 24 اكتوبر 2019

- نظير لعقد شراء توثيقي مؤرخ في 10 يوليو 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 مارس 2021 الساعة 

11صباحا

مطلب رقم 152340 - 08 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : الدولة)امللك اخلاص( 

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

ابن زيدون القطعة رقم 05 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدولة 431 حضري 

مدرسة ابن زيدون القطعة رقم 05

نوعه : أرض بها بنايات مدرسية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة أوالد عيسى,دوار اخلماملة . 

مساحته : 05آر77 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الدولة)امللك اخلاص( 

شرقا : الدولة)امللك اخلاص( 

جنوبا : الدولة)امللك اخلاص( 

غربا : الرسم العقاري عدد 67760 - 08 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ماي 1993

- نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخة في 20 يناير 2012

- نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 31 - 08 /2007

- نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2019

- نظير لقرار وزير املالية لإلذن باالقتناء مؤرخ في 24 اكتوبر 2019

- نظير لعقد شراء توثيقي مؤرخ في 10 يوليو 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 مارس 2021 الساعة 

12صباحا

مطلب رقم 152341 - 08 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : الدولة)امللك اخلاص( 

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

ابن زيدون القطعة رقم 13

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدولة 431 حضري 

مدرسة ابن زيدون القطعة رقم 13

نوعه : أرض بها بنايات مدرسية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل, مدرسة ابن زيدون. 

مساحته : 01آر70 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الدولة)امللك اخلاص( 
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شرقا : الرسم العقاري عدد 131495 - 08 

جنوبا : الطريق 

غربا : املصطفى عطيري 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ماي 1993

- نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخة في 20 يناير 2012

- نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 31 - 08 /2007

- نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2019

- نظير لقرار وزير املالية لإلذن باالقتناء مؤرخ في 24 اكتوبر 2019

- نظير لعقد شراء توثيقي مؤرخ في 10 يوليو 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 مارس 2021 الساعة 

13 زواال.

مطلب رقم 152342 - 08 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالبة التحفيظ : لطيفة بنحروكة بنت بوشعيب 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض السانية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض السانية 

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة,جماعة اجلديدة,أرض السانية.

مساحته : 01آر تقريبا

حدوده : 

شماال : طامو هرمك 

شرقا : مصطفى هرمك

جنوبا : طريق رقم 318 عرضها 30 متر 

غربا : الضاوية هرمك 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ذو القعدة عام 1441 موافق ل 20 

يوليو 2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 14 يوليو 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 مارس 2021 الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 152343 - 08

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالبة التحفيظ : حليمة منديلي بنت عبد اهلل 

الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكرمة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكرمة

نوعه : أرض فالحية

اهلل,دوار  عبد  موالي  جماعة  اجلديدة،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

القراقشة.

مساحته : 04آ و 00 س تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد ناجيد 

شرقا : ورثة سعادي يامنة 

جنوبا : الطريق 

غربا : ورثة محمد القضيوي 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 جمادى االولى عام 1441 موافق ل 

07 يناير 2020

- شهادة إدارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2019

على   2021 15مارس   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 152344 - 08 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021

طالب التحفيظ : أحمد بنداوود بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الواد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الواد

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة اجلديدة,جماعة أوالد احسني,دوار احلشالفة .

مساحته : 47آر46 س تقريبا

حدوده : 

Z/8256 شماال : الطريق االقليمية رقم 3406 والرسم العقاري عدد

شرقا : ورثة الزياتي وورثة محمد موصوف و املطلب عدد 59957 - 08 

جنوبا : ورثة محمد بنداوود والرسم العقاري عدد 37476 - 08 

Z/8256 غربا : الطريق االقليمية رقم 3406 والرسم العقاري عدد

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 محرم عام 1438 موافق ل 31 اكتوبر 2016

- شهادة إدارية مؤرخة في 20 اكتوبر 2016

على   2021 15مارس   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 صباحا. 

مطلب رقم 152345 - 08 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالبا التحفيظ : 

1 - رشيد بنحيام بن التباري بنسبة 1/2

2 - نورالدين بنحيام بن التباري بنسبة 1/2 

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

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقامي وعمالة اجلديدة,جماعة اجلديدة,دوار الغزوة. 

مساحته : 01 آر14 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 99628 - 08 ومطلب عدد100251 - 08 

شرقا : الزنقة رقم 05 

جنوبا : رباع زهرة ورباع نعيمة 

غربا : رباع طامو ورباع حمزة ورباع كرمي. 

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 صفر عام 1442 موافق ل 24 سبتمبر 2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 21 سبتمبر 2020

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال . 

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

عبد الرحمان دريوش     

 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55923 - 10

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد واسيل محمد بن العربي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "حمزة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حمزة". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي ، طابق اول ومرافق . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو العامرية 2. 

مساحته : 90 س تقريبا. 

حدوده

شماال : حسن البلغيتي

شرقا : مغزوزي عبيدة 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ15  املوافق   1963 مارس  فاحت  بتاريخ  إراثة  -رسم عدلي موضوعه   1

شوال 1382 

2 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 15أغسطس 1963 املوافق لـ14 

ربيع الثاني 1383 .

3 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 30 يوليو 1971 املوافق 

لـ7 جمادى اآلخرة 1391 . 

 1972 28ابريل  بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  4

املوافق لـ14 ربيع األول 1392

5 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 28ابريل 1972 املوافق لـ14 ربيع 

الثاني 1392

6 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 فبراير 2013 املوافق لـ27 ربيع 

األول 1434 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15مارس 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55924 - 10

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد حلسيني مصطفى بن الكبير

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "حلسيني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حلسيني". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

الربع جماعة  ايت  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

سمكت احملل املدعو تيمي مزارع ايت مسعود. 

مساحته : 03 هـ تقريبا. 

حدوده

شماال : لكبير كعزوزي 

شرقا : ايت لهموش صالح 

جنوبا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا : ايت لهموش احلسني و كعزوزي سعيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   1980 ديسمبر   20 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ17 ذو القعدة 1440 

2 -رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 19نوفمبر 2014 املوافق لـ15 

محرم 1436 

3 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22 يناير 2016 املوافق لـ11 ربيع 

الثاني 1437 . 

4 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 21 سبتمبر 2020 

5 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت أكتوبر 2020 املوافق لـ13 صفر 1442 

6 -شهادة إدارية عدد 05 بتاريخ 12 نوفمبر 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16مارس 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.



405 عدد 1152 - 13 جمادى األخرة 1442 )27 يناير 2021(

مطلب رقم 55925 - 10

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احلضري محمد بن احلسن. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "هناء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "هناء". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد حمدان النزالة. 

مساحته : 90 س تقريبا. 

حدوده

: الرسم العقاري رقم 23474 / 10 و الرسمني العقاريني رقم  شماال 

23475 / 10 و94231 - 10

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : الرسم العقاري رقم 94231 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 2 سبتمبر 2013 املوافق لـ25 

شوال 1434 

2 -رسم عدلي موضوعه تبوت قسمة بلفيف بتاريخ 10 ابريل 2018 

املوافق لـ23 رجب 1439

3 - نسخة لرسم عدلي موضوع تصفح بتاريخ 14يونيو 2018 املوافق 

لـ29 رمضان 1439

4 - شهادة إدارية بتاريخ 18ديسمبر 2020 

لـ11  املوافق   2020 26ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   5

جمادى األولى 1442 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55926 - 10

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة سكينة خلفاوي بنت بوزكري. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سكينة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سكينة". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو تفريت. 

مساحته : 85 آ تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : غزالي عبد املغيت 

غربا : ورثة سعيد عمار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 17أكتوبر 2020 املوافق لـ29 

صفر 1442

لـ16  املوافق   2020 نوفمبر   2 بتاريخ  2 -رسم عدلي موضوعه وكالة 

ربيع األول 1442 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15مارس 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55927

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : السادة

1 -فوزي احمد بن ادريس بنسبة 01/3

2 - فوزي محمد امير بن احمد بنسبة 01/3

3 - فوزي امنية بنت احمد بنسبة 01/3. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "امير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "امير". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

لقصر اوالد ايوب. 

مساحته : آ02 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 2172 / ت 

شرقا : ورثة بوزكري القادري 

جنوبا : الكبير النجماوي 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق   2020 7 أغسطس  بتاريخ  -رسم عدلي موضوعه استمرار   1

لـ27 ذو احلجة 1441

2 -رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 26أغسطس 2020 املوافق لـ6 

محرم 1442 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 مارس 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55932 - 10

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد بروك مولود بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بروك".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"بروك". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

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

تاكرارت. دوار العجامة 
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مساحته : 62 آ 63 س تقريبا. 

حدوده

شماال : بغول سعيد و بغول محمد و محمد بن صالح و محمد بن 

الكبير شرقا : الرسم العقاري رقم 53018 / 10 و املهدي بوموسى 

جنوبا : بروك اجلياللي 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 9 ديسمبر 1988 املوافق 

لـ28 ربيع الثاني 1409

 1992 أكتوبر   2 بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   2

املوافق لـ4 ربيع الثاني 1413 

3 -نسخة لرسم عدلي موضوعه لفيف متروك بتاريخ 2 أكتوبر 1992 

املوافق لـ4 ربيع الثاني 1413

4 -رسم عدلي موضوعه تصفح بتاريخ 16ديسمبر 1992 املوافق لـ21 

جمادى اآلخرة 1413

5 -شهادة إدارية عدد 2081بتاريخ 27نوفمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16مارس 2021 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55933 - 10

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة رابحة العكراوي بنت العربي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اخلير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اخلير". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي ابن سينا. 

مساحته : 02 آ 56 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : الرسم العقاري رقم 1354 / ت 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 23440 / 10 

غربا : ورثة االبراههيمي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

رجب   10 في  مؤرخ  اراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  شمسية  -صورة   -1

2014 موافق 10 ماي 2014، 

2 -رسم قسمة عدلي مؤرخ في 16 من شعبان 1404 موافق 18 ماي 1984،

3 - رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 10 رجب 1435 موافق 10 ماي 2014،

4 - محضر بالبيع باملزاد العلني مؤرخ في 12 يونيو 1951

5 -ابراء عرفي مؤرخ في 12 يونيو 1951 ،

6 - وكالة عرفية مصححة االمضاء في 29 سبتمبر 2020

7 -عقد صدقة توثيقي مؤرخ في 10 نوفمبر 2015

8 - عقد بيع توثيقي مؤرخ في 15 يناير 2016

9 -رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 02 أغسطس 2015

10 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 13 ديسمبر 2015

11 - وعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 23 ديسمبر 2015 

12 - موافقة عرفية بتاريخ 18 يناير 2016 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17مارس 2021 على الساعة 13 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 55934 - 10

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد شويش نبيل بن بوشعيب. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نبيل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نبيل". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل 

املدعو اوالد حسون. 

مساحته : 96 س تقريبا. 

حدوده

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا : الكليل عمر 

غربا : بوزكري عبد العزيز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 12ديسمبر 2013 املوافق لـ8 

صفر 1435

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 أغسطس 2015 املوافق 

لـ17 شوال 1436

ذو  لـ17  املوافق   2020 يوليو   9 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   .

القعدة 1441 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى"بشرى " 

ذي مطلب لتحفيظ عدد 25711 - 10

الذي أدرجت خالصته اإلصالحية باجلريدة الرسمية عدد 4494

املؤرخة في 16 ديسمبر 1970

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 12 يناير 2021 فان مسطرة امللك 

املسمى" بشرى" موضوع مطلب التحفيظ عــدد 25711 –10 الكائن 

تتابع من  العيون  زنقة  املدعو  القصيبة احملل  بلدية  بني مالل  باقليم 

االن فصاعدا في اسم السادة والسيدات 

1 - مينة الساخي العلوي بنت التهامي بنسبة 01/8.
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2 -مبشور احمد امني بن محمد بنسبة 02/8

3 -مبشور مرمي بنت محمد بنسبة 01 /8

4 -مبشور معاد بن محمد بنسبة 02/8 

5 -مبشور ضحى بنت محمد بنسبة 01/8

6 -مبشور سلمى بنت محمد بنسبة 01/8 

ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا تدعيما ملطلب التحفيظ 

وكدا : 

رسم اراثة عدلي وفريضة بتاريخ 08 يوليو 2020 املوافق ل 16 دوالقعدة 1441

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

 

محافظة الناظور

مطلب رقم 44021 - 11 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة : 

- محمد الريفي بن احمد.

- فاطمة احلدادي بنت حلسن. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض ، احملل املدعو احفطاليا .

مساحته : 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : لعروبي عمرو.

شرقا : الطريق.

جنوبا : محمد الريفي.

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 2006.

- صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 24 مارس 1991.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 11 مارس 2021 على الساعة 

00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44022 - 11 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة : 

- محمد الريفي بن احمد.

- فاطمة احلدادي بنت حلسن. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلير 2 ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض ، احملل املدعو احفطاليا .

مساحته : 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد الريفي.

شرقا : الطريق.

جنوبا : فاطمة اسكاتو.

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2008.

- صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 24 مارس 1991.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 11 مارس 2021 على الساعة 

30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44023 - 11 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف الفاري بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عرصة اقوير 1 ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول .

موقعه : مدينة الناظور ، حي بارقة.

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوعناني فضمة.

شرقا : الشارع.

جنوبا : السقالي عبد القادر.

غربا : بناصر احمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 2019.

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 08 ماي 2019.

- نسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 08 يناير 1995.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 11 مارس 2021 على الساعة 

30 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44024 - 11 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة : 

- محمد مديني بن حلبيب بنسبة 1/3 سهما.

- عبد اهلل طبيب بن شريف بنسبة 1/3 سهما.

- علي بوحدو بن محمد بنسبة 1/3 سهما.
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اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن املدني 3".

نوعه : أرض بورية .

الفراش  املدعو  احملل   ، ستوت  أوالد  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

مبزارع عزوزات بني وكيل .

مساحته : 01 آر 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : لوكيلي ياسني.

شرقا : لوكيلي هشام.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 اغسطس 2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 يونيو 2020.

- شهادة إدارية عدد 25 مؤرخة في 26 اغسطس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 11 مارس 2021 على الساعة 

00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44025 - 11 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد يحيى قيلول بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 03 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سراح املصطفى.

شرقا : الطريق.

جنوبا : قيلولي حلبيب .

غربا : سراح فاطمة .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 04 يناير 2021.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2020.

عدلي  امللكية  ثبوت  رسم  من  عدلية  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

مؤرخ في 13 ماي 2004.

- شهادة إدارية عدد 11 مؤرخة في 29 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 11 مارس 2021 على الساعة 

30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 44026 - 11 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد يحيى قيلول بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احمد 4 ".

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 03 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : هشام قيلولي.

شرقا : الطريق.

جنوبا : سراح مصطفى .

غربا : سراح فاطمة .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لرسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 04 يناير 2021.

- صورة طبق األصل رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2020.

عدلي  امللكية  ثبوت  رسم  من  عدلية  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

مؤرخ في 13 ماي 2004.

- صورة طبق األصل شهادة إدارية عدد 11 مؤرخة في 29 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 11 مارس 2021 على الساعة 

00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 44027 - 11 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد يحيى قيلول بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احمد 2 ".

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 03 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : قيلولي هشام.

شرقا : الطريق.

جنوبا : حلبيب قيلولي.

غربا : سراح فاطمة .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لرسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 04 يناير 2021.

- صورة طبق األصل رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2020.
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عدلي  امللكية  ثبوت  رسم  من  عدلية  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

مؤرخ في 13 ماي 2004.

- صورة طبق األصل شهادة إدارية عدد 11 مؤرخة في 29 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 11 مارس 2021 على الساعة 

30 : 10 صباحا.

مطلب رقم 44028 - 11 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد يحيى قيلول بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احمد 3 ".

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 03 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : قيلولي حلبيب.

شرقا : الطريق.

جنوبا : قيلولي حلبيب .

غربا : سراح فاطمة .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لرسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 04 يناير 2021.

- صورة طبق األصل رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2020.

عدلي  امللكية  ثبوت  رسم  من  عدلية  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

مؤرخ في 13 ماي 2004.

- صورة طبق األصل شهادة إدارية عدد 11 مؤرخة في 29 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 11 مارس 2021 على الساعة 

00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 44029 - 11 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد الركاني بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الركاني ".

نوعه : أرض بورية . 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو حي القدس.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا .

حدوده : 

شماال : براقي فاطمة.

شرقا : البراقي سعاد.

جنوبا : الشارع.

غربا : احلمداوي بومدين.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2020.

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 30 ديسمبر 2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 11 مارس 2021 على الساعة 

00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44030 - 11 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد الراضي احلدوشي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " توريرت ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة أزالف ، احملل املدعو توريرث بوششنني 

بدوار بني مرغنني.

مساحته : 18 ار 51 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حدوشي محند.

شرقا : ورثة املصباحي عبد السالم.

جنوبا : الطريق.

غربا : حدوشي احمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم امللكية عدلي مؤرخ في 22 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 12 مارس 2021 على الساعة 

30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 44031 - 11 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد خالد ازواغ بن ملود. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أزواغ ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 05 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ميمونت حدو قويدر .

شرقا : بلعروبي تليتماس و بعزوزي عبد القادر.

جنوبا : بعزيزي عبد الرحمان.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2008.

- صورة طبق األصل حملضر تنفيذي عدد 497/04 مؤرخ في 06 ابريل 2006.

- صورة شمسية لقرار صادر عن محكمة النقض عدد 4486 مؤرخ في 

03 يوليو 1996.

- صورة طبق األصل شهادة إدارية عدد 846 مؤرخة في 17 فبراير 2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 12 مارس 2021 على الساعة 

30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44032 - 11 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احلسن بوالديوان بن ميمون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوالديوان ".

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب.

مساحته : 01 ار 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اوليتي كرمي .

شرقا : ورثة بوالديوان محمد.

جنوبا : ورثة بوالديوان الساهلي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 12 مارس 2021 على الساعة 

30 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44033 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة حياة بوعبدالوي بنت عمرو.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصاحلي 13".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 30750 - 11 .

شرقا : الصاحلي علي.

جنوبا : الطريق.

غربا : الرسم العقاري عدد 36094 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 12 مارس 2021 على الساعة 

30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 44034 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة حياة بوعبدالوي بنت عمرو.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حياة ".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق .

جنوبا : الصاحلي علي .

غربا : لعروبي فضمة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 12 مارس 2021 على الساعة 

00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 44035 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد علي الصاحلي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصاحلي 15".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 30750 - 11 .

شرقا : الطريق .

جنوبا : حياة بوعبدالوي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 12 مارس 2021 على الساعة 

30 : 10 صباحا.

مطلب رقم 44036 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد علي الصاحلي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصاحلي 14".

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : حياة بوعبدالوي.

جنوبا : لعروبي فضمة.

غربا : الرسم العقاري عدد 36094 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 12 مارس 2021 على الساعة 

00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 44037 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد بوجمعة بوخالف بن قدور. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو ابوجضاضا.

مساحته : 01 آر 53 س.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : العيادي محمد.

غربا : احلاج عياذ .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يناير 1993.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 12 مارس 2021 على الساعة 

15 : 11 صباحا.

مطلب رقم 44038 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة : 

- حمزة موساوي بن ميمون.

- سمية حرار بنت الصديق . مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنة ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو الكوشة مبزارع 

ضرضورة أوالد شعيب.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سعيد الكتبي بن اخملتار .

شرقا : الشارع .

جنوبا : محمد الغوماري.

غربا : سعيد الكتبي بن اخملتار.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 - 11 /2020 .

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 - 11 /2020.

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2012.

- نسخة عدلية لرسم التسليم بدون عوض عدلي مؤرخ في 21 ماي 2007.

- شهادة إدارية عدد 65 مؤرخة في 24 ديسمبر 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 15 مارس 2021 على الساعة 

00 : 12 زواال.

مطلب رقم 44039 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد جمال ثغاغت بن اخملتار. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جمال ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو بني بوديديت 60 .

مساحته : 02 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطيب محمد.

شرقا : محمد بنعيسى فانة.

جنوبا : شعيب الضرير.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 23 يناير 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يوليو 1993.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يوليو 1989.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 15 مارس 2021 على الساعة 

30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44040 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة : 

- مزياني محمادي بن احلسن.
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- جناة العسري بنت محمد.

- فؤاد عثماني بن عمرو.

- عادل عثماني بن عمرو.

- ياسني عثماني بن عمرو.

- ابتسام عثماني بنت عمرو.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عثماني 2 ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو احلي الصناعي .

مساحته : 75 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13226 - 11 .

شرقا : محمادي مزياني.

جنوبا : الطريق.

غربا : الرسم العقاري عدد 2438 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2006.

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 13 سبتمبر 2001.

- نسخة مطابقة للنسخة احملفوظة مبكتب التسجيل و التمبر لعقد 

بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 23 اغسطس 1994.

- رسم توضيحي عدلي مؤرخ في 16 ابريل 1969.

- نسخة عدلية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2000.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 15 مارس 2021 على الساعة 

00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44041 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة : 

- مزياني محمادي بن احلسن.

- جناة العسري بنت محمد.

- فؤاد عثماني بن عمرو.

- عادل عثماني بن عمرو.

- ياسني عثماني بن عمرو.

- ابتسام عثماني بنت عمرو.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو احلي الصناعي .

مساحته : 40 آر 17 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13226 - 11 .

شرقا : الرسم العقاري عدد 12639 - 11 .

جنوبا : الطريق.

غربا : محمادي مزياني.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2006.

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 31 اغسطس 2001.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ماي 1977.

- رسم توضيحي عدلي مؤرخ في 16 ابريل 1969.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 15 مارس 2021 على الساعة 

30 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44042 - 11 

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد طرايسي بن حمادي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مينة ".

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و بها أشجار .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة متسمان ، احملل املدعو غرينب .

مساحته : 10 آر 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عالل أعراب.

شرقا : ورثة بن عبد الواحد

جنوبا : الطريق.

غربا : ممر خاص .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- محضر تنفيذي بإجراء القسمة رقم 68/99 مؤرخ في 11 - 11  - 1999

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 1994.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2021 على الساعة 

30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 44043 - 11 

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة ميمونت بنحدو بنت عيسى. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنحدو ".

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابق أول .

موقعه : مدينة الناظور ، حي اصبانا .

مساحته : 02 آر 49 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حدو عالل.
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شرقا : زنقة .

جنوبا : زنقة.

غربا : محمد عالل بن حدو .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ابريل 2018.

- نسخة عدلية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16 فبراير 1999.

- رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 23 يناير 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2021 على الساعة 

30 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44044 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بصفته ممثال عن امللك 

اخلاص للدولة. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " إعدادية اصبانا القطعة رقم 6 ".

اصبانا  إعدادية   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

القطعة رقم 6 ".

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن إعدادية .

اصبانا  إعدادية  املدعو  احملل   ، اصبانا  حي   ، الناظور  مدينة   : موقعه 

القطعة رقم 6.

مساحته : 12 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من تسجيل امللك بكناش محتويات أمالك الدولة عدد 983 

مؤرخ في 06 يوليو 2020

 25 في  مؤرخ  أرضية  قطعة  اقتناء  في  للدولة  باإلذن  شمسية  صورة   -

اغسطس 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 05 يونيو 2012.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 16 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 18 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 07 اكتوبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 24 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 24 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 24 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 28 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 19 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 15 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 15 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 23 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 11 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 16 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 24 سبتمبر 2008.

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 24 سبتمبر 2008.

- صورة طبق األصل لرسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 11 يوليو 2007.

- صورة طبق األصل لرسم حساب فريضة عدلي مؤرخ في 03 سبتمبر 2007.

- صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 12 مارس 2004.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2021 على الساعة 

30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44045 - 11 

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احلسن ميشط بن حلسن. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ميشط ".

نوعه : أرض عارية

موقعه : مدينة الناظور ، حي امسعودا .

مساحته : 01 ار 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرخاوي ادريس .

شرقا : الطريق .

جنوبا : عثمان محمد.

غربا : الطيب دوعالل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم امللكية عدلي مؤرخ في 07 سبتمبر 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2021 على الساعة 

30 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44046 - 11 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة العبادي كاميلية بنت مصطفى. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كاميلية ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو مزارع البرج .

مساحته : 01 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.
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شرقا : الطريق.

جنوبا : نعيمة كدمي.

غربا : فاطمة أوقياضن.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 مارس 2016.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 01 سبتمبر 2015.

عدلي  امللكية  ثبوت  رسم  من  عدلية  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

مؤرخ في 12 اغسطس 1997.

- شهادة إدارية عدد 16 مؤرخة في 27 اكتوبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2021 على الساعة 

30 : 09 صباحا .

مطلب رقم 44047 - 11 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالبي التحفيظ السادة : 

- محمد دهري بن الطاهر.

- فيصل دهري بن الطاهر. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " أيوب ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أيوب ".

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أزغنغان ، احملل املدعو دوار ادهريا .

مساحته : 07 آر 17 س.

حدوده : 

شماال : عبد القادر دهري.

شرقا : ورثة محمد قدور.

جنوبا : دهري محمد بن الطاهر.

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2013.

- نسخة عدلية من رسم تنازل عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2012.

- نسخة عدلية من رسم تنازل عدلي مؤرخ في 20 ابريل 2012.

- نسخة عدلية من رسم تنازل عدلي مؤرخ في 26 اغسطس 2011.

- نسخة عدلية من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 11 يناير 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2021 على الساعة 

00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44048 - 11 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ادريس املرغادي بن عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " املرغادي ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرغادي ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو تغدوين بدوار 

متاضت .

مساحته : 05 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة الداودي.

شرقا : الطريق.

جنوبا : بولكدور.

غربا : ورثة أضريس عبد الرحمان .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 اكتوبر 2020.

- صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 04 اكتوبر 2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2021 على الساعة 

00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 44049 - 11 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احمد بهالي بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بهالي ".

نوعه : أرض بورية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو مزارع تيفسور .

مساحته : 01 هـ 00 ار 54 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : وهاب حمو.

شرقا : ورثة عيسى موح أمزيان و ورثة بن حدو.

جنوبا : الطريق.

غربا : بهالي مومن و ورثة احداون .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 18 يناير 2007.

- نسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 1999.

- نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ابريل 1997.

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 15 يناير 1952.

- شهادة إدارية عدد 02 بتاريخ 10 يناير 2007.

- صورة طبق األصل لعقد توكيل مفوض عرفي مصحح اإلمضاء في 

02 يونيو 2006.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2021 على الساعة 

00 : 13 بعد الزوال.

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

البشير دحوتي      
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محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44296 - 12

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021 .

طالبو التحفيظ : 

1. عبد االله املسعودي بنسبة 02/ 20

2. عبد اللطيف املسعودي بنسبة 02/ 20

3. نعيمة املسعودي بنسبة 01 /20

4. كمال املسعودي بنسبة 02 /20

5. عبد املنعم املسعودي بنسبة 02 /20

6. فتيحة املسعودي بنسبة 01/ 20

7. فوزية املسعودي بنسبة 01 /20

8. نادية املسعودي بنسبة 01/ 20

9. لطيفة املسعودي بنسبة 01 /20

10. ربيعة املسعودي بنسبة 01 /20

11. عزيزة املسعودي بنسبة 01 /20

12. ليلى املسعودي بنسبة 01 /20

13. محمد املسعودي بنسبة 02 /20

14. هشام املسعودي بنسبة 02 /20

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان موالي الطيب ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان موالي الطيب "، 

احملل املدعو "دوار اوالد سيدي مسعود".

نوعه : أرض فالحية ؛  

موقعه : دوار سيدي مسعود سيدي حجاج واد حصار 

مساحته : 1 هـ 77 ار 58 سنتيار تقريبا.

حدوده :  

شماال : ورثة احلاج موسى بن احللة ؛

جنوبا : محمد بن احلاج الطيبي ؛

شرقا : ورثة االشهب محمد بن احلاج؛

غربا : ورثة محمد احلاج احمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 1423 الثانية  جمادى   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  1

موافق 19 دجنبر 1996 ؛

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 صفر 1428 موافق 08 مارس 2007 ؛

3 - تصميم موقعي.

السنة 2021  اليوم 19 مارس   : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة العاشرة صباحا.

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

طارق اشتوي     

محافظة القنيطرة

 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " مكلوخا" 

ذي املطلب عدد 6183 - 13 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 475 بتاريخ 06 فبراير 2008 متبوعا 

بخالصة إصالحية منشورة باجلريدة الرسمية عدد 484 بتاريخ 09 

ابريل 2008 وكذلك أخرى منشورة باجلريدة الرسمية عدد 543 

بتاريخ 27 ماي 2009.

حتفيظ  مسطرة  فإن   2021 يناير   04 بتاريخ  تقييد  مطلب  مبقتضى 

املناصرة.  قبيلة  القنيطرة  بأحواز  الكائن   " مكلوخا  املسمى"  امللك 

تتابع لغاية يومه في إسم السيد : 

-الدباغ البشير بن عبد الكرمي بنسبة 66445275/270000000.

-الدباغ عزيز بن عبد الكرمي بنسبة 66445275/270000000.

-بنيس فريد بن عبد الكرمي بنسبة 132890550/270000000.

منصور  أبناء  سيوجدون  والذين  املوجودين  بالثلث  لهم  -املوصى 

بوعسرية الذكور دون اإلناث بنسبة 4218900/270000000.

و ذلك بناءا على الرسوم السابقة وكذا عقد ملحق موثق بتاريخ 01 

يناير 2021.

    احملافظ على االمالك العقارية بالقنيطرة

بوشعيب توفيقي     

 

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 40079 - 14

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

اقليم  اوقاف  ناظر  طرف  من  املمثلة  العامة  االحباس   : التحفيظ  طالبة 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد البطاطحة الدخالنية اجلديد.

البطاطحة  مسجد   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الدخالنية اجلديد. 

نوعه : ارض بها بناية ؛

 : املدعو  احملل  الرتب،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

البطاطحة الدخالنية.

مساحته : 03 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عاشوري ابراهيم ؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : طريق معبدة ؛
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غربا : قصر البطاطحة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40080 - 14

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ارض عارية قرب املسجد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض عارية قرب املسجد. 

نوعه : ارض عارية ؛

 : املدعو  احملل  الرتب،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

البطاطحة الدخالنية.

مساحته : 01 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عاشوري ابراهيم ؛

شرقا : عاشوري ابراهيم ؛

جنوبا : املسجد ؛

غربا : اوسعيد يوسف والرزوكي املهدي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40081 - 14

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

اقليم  اوقاف  ناظر  طرف  من  املمثلة  العامة  االحباس   : التحفيظ  طالبة 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد البطاطحة الدخالنية القدمي.

البطاطحة  مسجد   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الدخالنية القدمي. 

نوعه : ارض بها بناية ؛

 : املدعو  احملل  الرتب،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

البطاطحة الدخالنية.

مساحته : 07 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : نايت سعيد زهرة ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : الفضيل موالي عبد الرحمن ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 40082 - 14

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية البطاطحة الدخالنية.

البطاطحة  قدمية  مقبرة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الدخالنية. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

: مقبرة  املدعو  احملل  الرتب،  الرشيدية، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

قصر البطاطحة الدخالنية باوفوس.

مساحته : 42 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الوالي محمد الداودي حلسن والسعيدي حلسن ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40083 - 14

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

البطاطحة  قدمية  مقبرة  روضة   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

الدخالنية.

قدمية  مقبرة  روضة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

البطاطحة الدخالنية. 

نوعه : ارض بها بناية ؛

قصر   : املدعو  احملل  الرتب،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

البطاطحة الدخالنية.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ساقية ؛
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جنوبا : ازهرة حدا علي ؛

غربا : طريق ومقبرة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40084 - 14

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مصلى الزاوية اجلديدة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مصلى الزاوية اجلديدة. 

نوعه : ارض عارية ؛

قصر   : املدعو  احملل  الرتب،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الزاوية اجلديدة.

مساحته : 04 آر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اراضي اجلموع ؛

شرقا : اراضي اجلموع ؛

جنوبا : اراضي اجلموع ؛

غربا : اراضي اجلموع ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40085 - 14

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة الزاوية اجلديدة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة الزاوية اجلديدة. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

: مقبرة  املدعو  احملل  الرتب،  الرشيدية، جماعة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

قصر الزاوية اجلديدة باوفوس.

مساحته : 02 هـ 10 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شمال ا : طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : اراضي اجلموع ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 يناير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

  احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

عمر مو       

 

محافظة سطات

مطلب رقم 41307 - 15

تاريخ االيداع : 12يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبدالواحد وفقي بن امحمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض خلوطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض عبدالواحد"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة اوالد الصغير؛دوار اوالد الهواري.

مساحته : 41 آ و64 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : كلثوم النوري ؛الداودي العشماوي؛

شرقا : وفقي محمد؛

جنوبا : مطلب عدد10757 - 15 ؛الناجي عبدالكرمي؛

غربا : الطريق؛الناجي عبدالكرمي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم استمرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1442 موافق 02 

ديسمبر 2020.

على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41308 - 15

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد كميل بن عبدالسالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار الغيسة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار الغيسة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة؛دوار احلرش.

مساحته : 92 آ و95 س تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : صالح الزروالي؛

شرقا : بوشعيب بن اجلياللي؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 46073 - 15 ؛

غربا : اوالد البصري.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نظير رسم استمرار مؤرخ في 21 ربيع االول 1442 موافق 

07 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41309 - 15

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد كميل بن عبدالسالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض التيرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض التيرس"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة؛دوار احلرش.

مساحته : 02 هـ 96 آ و27 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 35588ض؛مطلب عدد 16595 - 15؛

شرقا : مطلب عدد 17652 - 15؛الطريق السيار؛

جنوبا : مطلب عدد 17704 - 15 ؛ممر؛

غربا : مطلب عدد 31512 - 15.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : صورة طبق االصل من رسم استمرار مؤرخ في 21 ربيع 

االول 1442 موافق 07 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41310 - 15

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد كميل بن عبدالسالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض املرس"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة؛دوار احلرش.

مساحته : 02 هـ 89 آ و50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر؛

شرقا : احلاج بوشعيب بن احلاج الكبير؛رضوان بن الطاهر؛

جنوبا : عبدالسالم بن البهلول؛احمد بن صالح؛

غربا : ورثة اوالد بن بدود؛بوشعيب بن عباس؛عبدالهادي ميراني.

احلقوق العينية : الشيء.

االول 1442 موافق 07  ربيع  : رسم استمرار مؤرخ في 21  امللك  أصل 

نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41311 - 15

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد كميل بن عبدالسالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الركيوك"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الركيوك"

نوعه : أرض فالحية مغروسة.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة؛دوار احلرش.

مساحته : 01 هـ 38 آ و52 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة احمد بن البهلول؛

جنوبا : الشعبي محمد ؛الشعبي البشير؛

غربا : رسم عقاري عدد 6043د.

احلقوق العينية : الشيء.

االول 1442 موافق 07  ربيع  : رسم استمرار مؤرخ في 21  امللك  أصل 

نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41312 - 15

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد كميل بن عبدالسالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض بوكطاية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض بوكطاية"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة؛دوار احلرش.

مساحته : 85 آ و33 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 554ت؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : محمد بن محمد بن عبداهلل ؛

غربا : ورثة عبدالسالم بن بوشعيب.

احلقوق العينية : الشيء.
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االول 1442 موافق 07  ربيع  : رسم استمرار مؤرخ في 21  امللك  أصل 

نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 41313 - 15

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد كميل بن عبدالسالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلجرة اخملروكة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلجرة اخملروكة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة؛دوار احلرش.

مساحته : 01 هـ 06 آ و93 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 75696 - 15؛

شرقا : ورثة احلاج بوعزة ولد الرايس؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 75696 - 15 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 75696 - 15.

احلقوق العينية : الشيء.

االول 1442 موافق 07  ربيع  : رسم استمرار مؤرخ في 21  امللك  أصل 

نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41314 - 15

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد كميل بن عبدالسالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض السيلة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض السيلة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة؛دوار احلرش.

مساحته : 01 هـ 11 آ و20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 17852ض؛

شرقا : مصطفى اوالد عزوز؛

جنوبا : السعدية ميرني ؛

غربا : بنعياد محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نظير رسم استمرار مؤرخ في 21 ربيع االول 1442 موافق 

07 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41315 - 15

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد كميل بن عبدالسالم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اوالد اخللفي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اوالد اخللفي"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة؛دوار احلرش.

مساحته : 03 هـ 30 آ و58 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 20192ض ؛

غرباالزيتوني بن احمد.

احلقوق العينية : الشيء.

االول 1442 موافق 07  ربيع  : رسم استمرار مؤرخ في 21  امللك  أصل 

نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف.

مطلب رقم 41316 - 15

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب الوعيد بن التباع.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد سيدي امحمد ملفحل"

امحمد  سيدي  "بالد   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

لفحل"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة اوالد سعيد؛دوار احلمادات.

مساحته : 61 آ و60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة بن الزاوية؛

شرقا : رسم عقاري عدد 27018ض؛

جنوبا : الوعيد فاطمة؛الوعيد حلسن؛

غربا : ورثة بن الزاوية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة طبق االصل من رسم استمرار مؤرخ في 25 رمضان 1435 

موافق 23 يوليو 2014.

2 - نسخة طبق االصل من رسم استدراك مؤرخ في فاحت ذوالقعدة 1435 

موافق 28 اغسطس 2014.

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.
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مطلب رقم 41317 - 15

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب الوعيد بن التباع.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض اجلنان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض اجلنان"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة اوالد سعيد؛دوار احلمادات.

مساحته : 01 هـ 19 آ و74 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زهيد امحمد؛

شرقا : رسم عقاري عدد 18275ض؛

جنوبا : الوعيد حلسن؛

غربا : ورثة اسمونات محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار مؤرخ في 25 رمضان 1435 موافق 23 يوليو 2014.

2 - رسم استدراك مؤرخ في 01 ذوالقعدة 1435 موافق 28 اغسطس 2014.

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41318 - 15

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد ملزوري بن ادريس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض حملج"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض حملج05"

نوعه : أرض فالحية.

اوالد  النخيلة؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  سطات،  اقليم   : موقعه 

عبادي اوالد حميرة.

مساحته : 40 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة ملزوري احلاج املعطي؛مطلب عدد 22600 - 15؛

شرقا : ورثة ملزوري احلاج املعطي؛مطلب عدد 22600 - 15؛

جنوبا : زكريا ملزوري؛رسم عقاري عدد 23730 - 15؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 20 ذوالقعدة 1435 موافق 16 سبتمبر 2014.

2 - نسخة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 27 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41319 - 15

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد ملزوري بن ادريس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض حملج"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض حملج05"

نوعه : أرض فالحية.

اوالد  النخيلة؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  سطات،  اقليم   : موقعه 

عبادي اوالد حميرة.

مساحته : 40 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة ملزوري احلاج املعطي؛

شرقا : زكريا ملزوري؛

جنوبا : زكريا ملزوري؛

غربا : زكريا ملزوري.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 20 ذوالقعدة 1435 موافق 10 سبتمبر2014.

2 - وكالة مؤرخة في 21 ديسمبر2020.

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41320 - 15

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى عشيق بن اسماعيل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الرمل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض الرمل"

نوعه : أرض فالحية مغروسة.

اوالد  امنيع؛دوار  جماعة  احمد؛  ابن  سطات،دائرة  اقليم   : موقعه 

سليمان اجموحة.

مساحته : 35 آ و30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد البطاح؛ورثة اوالد سنينة؛

شرقا : بنداود كوفير؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : رسم عقاري عدد 82874 - 15.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية مؤرخ في 07 ذواحلجة 1441 موافق 28 يوليو 2020 .

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41321 - 15

تاريخ االيداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد اسماعيل عزوز بن لكبير.

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

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات، دائرة البروج؛جماعة البروج؛حي العمارشة.

مساحته : 02 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ناجي رحال؛

شرقا : الكالعي سي محمد؛

جنوبا : صافي محمد؛

غربا : ممر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملكية مؤرخ في 29 محرم 1442 موافق 18 سبتمبر 2020؛

2 - نسخة طبق االصل من وكالة عرفية مؤرخة في 10 سبتمبر 2019.

على   2021 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41322 - 15

تاريخ االيداع : 18يناير 2021.

طالبة التحفيظ : شركة كربونات الشاوية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حلويرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حلويرة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات، دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي حجاج؛دوار اوالد عياد.

مساحته : 01 هـ 92 آ و10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة شوقي؛

شرقا : رسم عقاري عدد 13932د؛ورثة شوقي محمد بن العربي؛

جنوبا : مرس محمد بن املعطي؛احلاج املعطي بن بوشعيب؛

غربا : اجلياللي بن محمد؛ورثة حرار بن محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 27 ربيع الثاني 1422 موافق 19 يوليو 2001؛

2 - رسم شراء مؤرخ في 19 ذواحلجة 1421 موافق 15 مارس 2001.

3 - رسم رفع شهادة مؤرخ في 19 ذواحلجة 1424 موافق 10 فبراير 2004.

على   2021 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41324 - 15

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد امحمد مبرور بن عبدالهادي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض حمريات1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرس عبدالهادي1"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار احلفاية.

مساحته : 04 هـ 50 آ و65 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن عبدالرحمان؛

شرقا : الطريق؛

الشنواني  الدين  تاج  محمد  احلاج  السكوري؛  امحمد  ولد  عبداهلل   : جنوبا 

قاسم؛ مطلب عدد 1922ت؛

غربا : مطلب عدد 22564 - 15.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء مؤرخ في 14 رجب 1440 موافق 21 مارس 2019؛

رسم استمرار مؤرخ في 22 اكتوبر 1991؛

نسخة من رسم شراء مؤرخ في 09 رجب 1441 موافق 04 مارس 2020؛

نسخة من رسم اراثة مؤرخ في فاحت جمادى الثانية 1442 موافق 

15 يناير 2021؛

رسم اراثة مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1438 موافق 02 يناير 2017؛

رسم اراثة مؤرخ في 21 شعبان 1436 موافق 09 يونيو 2015.

ملحق استدراكي مؤرخ في 22 جمادى االولى 1442 موافق 06 يناير 2021.

وكالة مؤرخة في 21 رجب 1440 موافق 28 مارس 2019.

وكالة خاصة مؤرخة في 28 ذوالقعدة 1441 موافق 20 يوليو 2020.

وكالة مؤرخة في 11 ذوالقعدة 1441 موافق 01 يوليو 2020؛

وكالة مؤرخة في 19 صفر 1440 موافق 18 اكتوبر 2018.

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41325 - 15

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد امحمد مبرور بن عبدالهادي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض حمريات2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرس عبدالهادي2"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار احلفاية.

مساحته : 01 هـ 12 آ و03 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 16744 - 15؛

شرقا : امطلب عدد 22568 - 15؛بوشعيب ولد الفامي؛

جنوبا : مطلب عدد 1922ت؛

غربا : مطلب عدد 16744 - 15.

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

صور شمسية من : 

رسم شراء مؤرخ في 14 رجب 1440 موافق 21 مارس 2019؛

رسم استمرار مؤرخ في 22 اكتوبر 1991؛

نسخة من رسم شراء مؤرخ في 09 رجب 1441 موافق 04 مارس 2020؛

نسخة من رسم اراثة مؤرخ في فاحت جمادى الثانية 1442 موافق 

15 يناير 2021؛

رسم اراثة مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1438 موافق 02 يناير2017؛

رسم اراثة مؤرخ في 21 شعبان 1436 موافق 09 يونيو 2015.

ملحق استدراكي مؤرخ في 22 جمادى االولى 1442 موافق 06 يناير 2021.

وكالة مؤرخة في 21 رجب 1440 موافق 28 مارس 2019.

وكالة خاصة مؤرخة في 28 ذوالقعدة 1441 موافق 20 يوليو 2020.

وكالة مؤرخة في 11 ذوالقعدة 1441 موافق 01 يوليو 2020؛

وكالة مؤرخة في 19 صفر 1440 موافق 18 اكتوبر 2018.

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41326 - 15

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد بوعياد بن البوعزاوي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان البرشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض بوعياد"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم سطات،دائرة ابن احمد؛ جماعة راس العني؛دوار الشعيبات.

مساحته : 88 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ناعية احمد؛

شرقا : ورثة امحمد بن خيرة؛رطبي احمد؛ورثة احلاج محمد بن خيرة؛الطريق؛

جنوبا : رشيدي بوشعيب؛

غربا : رفيق فاطمة؛رفيق جديدة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء مؤرخ في 19 ذوالقعدة 1439 موافق 02 اغسطس 2018؛

رسم ملكية مؤرخ في 26 جمادى الثانية 1435 موافق 26 ابريل 2014؛

صورة شمسية من رسم اراثة مؤرخ في 15 ربيع الثاني 1439 موافق 

03 يناير 2018.

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41327 - 15

تاريخ االيداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد عزيز بن عبدالقادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرس احلفيان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرس احلفيان"

نوعه : أرض عارية .

موقعه : اقليم سطات،دائرة ابن احمد؛جماعة لوالد؛دوار اوالد احمد.

مساحته : 05 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 27443 - 15؛ورثة احلاج عبدالقادر؛

شرقا : رسم عقاري عدد 27443 - 15؛ورثة احلاج عبدالقادر؛

جنوبا : ورثة احلاج عبدالقادر؛

غربا : مطلب عدد 16401 - 15؛مطلب عدد 19293 - 15؛مطلب عدد 

.15 - 13996

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء مؤرخ في 12محرم 1441 موافق 12 سبتمبر 2019؛

رسم ملكية مؤرخ في 12 محرم 1441 موافق 12 سبتمبر 2019.

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41328 - 15

تاريخ االيداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد مكلوف بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان العجول1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان العجول1"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات،جماعة سيدي العايدي؛دوار اوالد اليماني.

مساحته : 42 آ 38 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اخملتار اليماني بن احمد؛

شرقا : رسم عقاري عدد 61672/ض؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 21672ض؛

غربا : ممر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم استمرارمؤرخ في 11 ربيع الثاني 1442 موافق 

27 نوفمبر 2020.

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41329 - 15

تاريخ االيداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد مكلوف بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان العجول2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان العجول2"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات،جماعة سيدي العايدي؛دوار اوالد اليماني.
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مساحته : 14 آ 85 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اخملتار اليماني بن احمد؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 21672ض؛

غربا : رسم عقاري عدد 26659 - 15.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : صورة شمسية من رسم استمرارمؤرخ في 11 ربيع الثاني 1442 

موافق 27 نوفمبر 2020 .

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى"دار املكحلة " 

مطلب رقم : 12382 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 219 املؤرخة في 12 مارس 2003.

مسطرة  فإن   ،2021 يناير   05 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،15  -  12382 : رقم  املطلب  "ذي  املكحلة  دار  املسمى"  امللك  حتفيظ 

السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  مكارطو،  بجماعة  الواقع 

تدعيما  إيداعها  السابق  العقود  مبقتضى  وذلك  بومحطة  محمد 

ملطلب التحفيظ وكذا : 

عقد توثيقي مؤرخ في 12 ديسمبر 2002 .

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

محمد الزرهوني     

 

محافظة اخلميسات 

مطلب رقم 38586 - 16

تاريخ االيداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مراد رحمون بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار البوزيدي".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " دار البوزيدي ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي.

موقعه : مدينة اخلميسات حي بوخام زنقة عالل بن عبد اهلل.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة البشير، رسم 22798ر ؛

جنوبا : رسم 4204/16؛

شرقا : رسم 43909/16 ؛

غربا : ممر، رسم 22627ر، بن الطيبي ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 من محرم 1442 ) 24 اغسطس 2020 (؛

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 من شوال 1437 ) 20 يوليو 2016( ؛

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 من ذي احلجة 1441 ) 04 اغسطس 2020 (؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 11 سبتمبر 1969 ؛

- شهادة ادارية عدد 22 مؤرخة في 22 ديسمبر 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 12 مارس 2021 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38587 - 16

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : بوعزة والزين بن قسو.

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

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

نوعه : ارض فالحية بها اسطبل و أشجار.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت ايكو املركز .

مساحته : 06 آ 05 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بومهدي بلحاج، محمد والزين ؛

جنوبا : محمد كليدة و من معه ؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : مطلب 20395ر ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 من صفر 1442 ) 10 اكتوبر 2020 (؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 مارس 2021 الساعة 

التاسعة زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اصغاو ".

مطلب 15585 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 89 املؤرخة في 13 سبتمبر 2000.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 26 اكتوبر 2020 فان مسطرة حتفيظ امللك 

واملاس  بدائرة  الكائن   16  - املطلب عدد 15585  ذي   " " اصغاو  املدعو 

جماعة حودران دوار ايت يزي اصبحت تتابع من االن فصاعدا مبساحة 

قدرها 04 هـ 59 آ 60 س بدال من املساحة املصرح بها.

وذلك مبقتضى : 

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .

موافق  1442 محرم  من   28 في  مؤرخ  عدلي  تكميلي  موجب   .2

17 سبتمبر 2020.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بير الشارف 2 ".

مطلب 36694 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1020 املؤرخة في 18 يوليو 2018.

مسطرة  فان   2020 نوفمبر   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 16  - املطلب عدد 36694  ذي   "  2 الشارف  بير   " املدعو  امللك  حتفيظ 

الكائن بدائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت حمان 

اوغاملي  حليمة   : السيدة  اسم  في  فصاعدا  االن  من  تتابع  اصبحت 

بنت عمر. 

وذلك مبقتضى : 

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

موافق  1441 االول  ربيع  من   25 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   .2

23 نوفمبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان لهميل ".

مطلب 3040 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 3967 املؤرخة في 09 نوفمبر 1988.

فان مسطرة   2020 ديسمبر   03 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املدعو " فدان لهميل " ذي املطلب عدد 3040 - 16 الكائن 

اصبحت  ونزار  بني  علي  ايت  دوار  مصغرة  جماعة  اخلميسات  بدائرة 

تتابع من االن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

مبساحة  الثانية  القطعة  يخص  فيما  اخلير"  فدان   " تسمية  حتت   -

قدرها 02 هـ 59 آ 70 س في اسم السيدين : 

1/ محمد وهبي الصغير بن عبد السالم بنسبة ½ .

2/ لطيفة الوهابي بنت عبد اهلل بنسبة ½ .

- حتت التسمية القدمية فيما تبقى من امللك في اسم طالب التحفيظ.

وذلك مبقتضى : 

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

2. رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 من صفر 1438 موافق 17 نوفمبر 

2016 سبق ايداعه بتاريخ 06 يونيو 2017 كناش 35 عدد 108.

3. قرار عدد 04/2016 مبثابة اذن بالتقسيم مؤرخ في 31 اكتوبر 2016 

سبق ايداعه بتاريخ 06 يونيو 2017 كناش 35 عدد 108.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " عني الطلبة ".

مطلب 3717 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة الرسمية 

رقم 4020 املؤرخة في 15 نوفمبر 1988.

فان مسطرة   2020 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 24 سبتمبر 

حتفيظ امللك املدعو " عني الطلبة " ذي املطلب عدد 3717 - 16 الكائن 

بدائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت حمان بني زوليت اصبحت تتابع 

من االن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

- حتت تسمية " كرهدوم " فيما يخص قطعة مساحة 05 هـ 21 آ 85 

س في اسم السيد : احبشان احمد وناصر بن احلاج محمد.

- حتت تسمية " عني الطلبة 1 " فيما يخص قطعة مساحتها 09 هـ 

60 آ تقريبا في اسم السادة : 

1/ بري حاجي بنت حمادي بنسبة 12/96.

2/ فرواني حميد بن حمو بنسبة 14/96 .

3/ فرواني املصطفى بن حمو بنسبة 14/96.

4/ فرواني احلبيب بن حمو بنسبة 14/96.

5/ فرواني عثمان بن حمو بنسبة 14/96. 

6/ فرواني سعاد بنت حمو بنسبة 7/96.

7/ فرواني حياة بنت حمو بنسبة 7/96.

8/ فرواني محمد بن حمو بنسبة 14/96.

- حتت التسمية القدمية فيما تبقى من املك في اسم فرواني بوعزة 

بن اعمر.

وذلك مبقتضى : 

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ و كذا : 

2. رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 من ذي احلجة 1415 موافق 22 مايو 1995 

سبق ايداعه.

موافق  1419 الثاني  ربيع  من   28 في  مؤرخ  3. رسم مقاسمة عدلي 

22 اغسطس 1998 سبق ايداعه.

4. رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 من رجب 1419 موافق 20 نوفمبر1998 

سبق ايداعه.

5. رسم إراثة عدلي مؤرخ في 16 من ذي احلجة 1439 موافق 28 يوليو 2018 

سبق ايداعه.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

عز الدين شاكر     

 

محافظة العيون 

مطلب رقم 5243 - 17 

تاريخ اإليداع 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : املصطفى اوعال بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الناصري "؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ؛

موقعه : اقليم العيون زنقة بوذنيب رقم 128 حي خط الرملة 02؛

مساحته : 01 آر 11 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمد محمود بوتباعة بعضا والزنقة بعضا آخر؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 16026 - 17؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 763/31؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 37 - 17 ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 2020؛
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رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2019؛

رسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 نوفمبر 2020؛

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5244 - 17 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عزيز لبيض ابن عبد الرحمن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسماعيل "؛

نوعه : بناية من سفلي ؛

موقعه : اقليم العيون زنقة ابن تومرت ؛

مساحته : 46 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4568 - 17؛ 

جنوبا : ملك التوبالي محمد سالم و الرسم العقاري عدد 17691 - 17؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 217 - 17 و 9991 - 17؛ 

غربا : زنقة ابن تومرت ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2020؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 مارس 2018؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 أبريل 2009؛

شهادة إدارية مؤرخة في 19 نوفمبر 2020؛

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة و النصف صباحا. 

مطلب رقم 5245 - 17 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ابراهيم املؤذن ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املؤذن "؛

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ؛

موقعه : اقليم العيون زنقة املوحدين؛

مساحته : 01 آر 09 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم السالم بورحيل؛ 

جنوبا : نافع عمر؛ 

شرقا : زنقة املوحدين؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 19733 - 17 ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في فاحت أكتوبر 2020؛

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

    احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

محمد فاري    

 

 

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53404 - 18 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : املاحي وردية بنت دريس

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

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

نوعــه : ارض فالحية.

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

مساحته : 90 آر20 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : املاحي عبد السالم؛

شرقـا : ورثة احلاج املاحي عبد العالي ؛ 

جنوبـا : املاحي امليلودي؛

غربـا : احلاج املعطي ، املاحي عزيزة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 1435 الثانية  30 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 30 ابريل 2014.

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

الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 53405 - 18 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالبوا التحفيظ : 

-فاطمة فالت بنت صالح بنسبة 1/8 سهما.

-إبراهيم فالت بن صالح بنسبة 2/8 سهما.

-مرمي فالت بنت صالح بنسبة 1/8 سهما.

-نعيمة فالت بنت صالح بنسبة 1/8 سهما.

-نورة فالت بنت صالح بنسبة 1/8 سهما.

-عبد اجمليد فالت بن صالح بنسبة 2/8 سهما.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »املرس «.

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

نوعــه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح وبئر 

واشجار الزيتون.

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، دوار أوالد، العاتي أوالد ابراهيم.

مساحته : 07 آ69 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : بوشتى فالت بن العربي، الرسم العقاري عدد 57941 - 18؛

شرقـا : احلاج الرافة فالت، الطريق؛ 

جنوبـا : مطلب التحفيظ عدد 14741 - 18؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 64874 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 4 من رجب 1441 ) 28 فبراير 2020(.

- صورة طبق االصل لرسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 27 ربيع االول 1442 

موافق 13 نوفمبر 2020.

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 صفر1439 موافق 

10 نوفمبر2017.

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

الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 53406 - 18 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد الصغير الناصري بن دحو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الكلتة السهيب احليمر«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة أبي اجلعد، جماعة تاشرافت، دوار اهل العطش.

مساحته : 4 هـ 59 آ93 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ممر عمومي؛

شرقـا : محمد الصغير الناصري؛ 

جنوبـا : االمامي محمد، فردوس عبد اهلل؛

غربـا : محمد الصغير الناصري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

موافق  1427 رجب   5 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   : امللك  أصل 

31 يوليو 2006.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 مارس 2021 على 

الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 53407 - 18 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد الصغير الناصري بن دحو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الكلتة السهيب احليمر«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة أبي اجلعد، جماعة تاشرافت، دوار اهل العطش.

مساحته : 3 هـ 60 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ممر عمومي؛

شرقـا : محمد الصغير الناصري؛ 

جنوبـا : ورثة الناصري محمد بن محمد؛

محمد،  بن  محمد  الناصري  ورثة  الناصري،  دحو  بن  محمد   : غربـا 

محمد بن دحو الناصري ومن معه.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

موافق   1407 شعبان   21 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   : امللك  أصل 

20 ابريل 1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 مارس 2021 على 

الساعة : 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53408 - 18 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد الصغير الناصري بن دحو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الكلتة السهيب احليمر«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة أبي اجلعد، جماعة تاشرافت، دوار اهل العطش.

مساحته : 2 هـ 10 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : محمد الصغير الناصري؛

شرقـا : محمد الصغير الناصري؛ 

جنوبـا : االمامي محمد، فردوس عبد اهلل؛

غربـا : محمد الصغير الناصري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

موافق  1428 محرم   13 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   : امللك  أصل 

2 فبراير2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 مارس 2021 على 

الساعة : 11 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53409 - 18 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد الصغير الناصري بن دحو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الكلتة السهيب احليمر«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة أبي اجلعد، جماعة تاشرافت، دوار اهل العطش.

مساحته : 1 هـ 80 آ تقريبا.
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حـدوده : 

شمـاال : ممر عمومي؛

شرقـا : محمد الصغير الناصري؛ 

جنوبـا : محمد الصغير الناصري؛

غربـا : محمد الصغير الناصري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

موافق  1408 محرم   15 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   : امللك  أصل 

10 سبتمبر1987.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 مارس 2021 على 

الساعة : 12 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53410 - 18 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021. 

طالبي التحفيظ : 

- سعيد احلسنوي بن ملودي بنسبة 321/447 سهما.

-عمر نبيل ولد الضاوية بن عبد الرحمان بنسبة42/447 سهما.

- محمد ولد الضاوية بن عبد الرحمان بنسبة 24/747 سهما

-جنات شانة بنت املعطي بنسبة 20/447 سهما.

- احلبيب شانة بن املعطي بنسبة 40/447 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلرشة«.

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

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دوار اوالد حديدان.

مساحته : 40 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : محمد ولد املنتوفة؛

شرقـا : ورثة املعطي بوسلهام ؛ 

جنوبـا : املكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء؛

غربـا : ورثة النجدي محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 صفر1442 موافق 10 اكتوبر2020.

- رسم إصالحي عدلي مؤرخ في 26 ربيع االول 1442 ) 12 نوفمبر 2020(

 1435 شوال   22 في  مؤرخ  عدلي  بفريضة  اراثة  رسم  من  نسخة   -

موافق 19 اغسطس 2014.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ذي احلجة 1382 موافق 

07 ماي 1963.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 مارس 2021 على 

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 53411 - 18 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : محمد ملان بن بلكاسم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلرشة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ليمان«.

نوعــه : ارض بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني.

موقعـه : مدينة حطان، حي نوارة زنقة سمارة.

مساحته : 72 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : مطلب التحفيظ عدد 40196/س ؛ 

جنوبـا : بناوي محمد، الرسم العقاري عدد 36727 - 18؛

غربـا : سالمي عزيز، الرسم العقاري عدد 90877 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 ذو احلجة 1426 موافق 17 يناير2006.

موافق  1432 رمضان   11 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  إصالح  رسم   -

12 اغسطس2011.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 يناير 19975.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 مارس 2021 على 

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 53412 - 18 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : جمهوري عبد اهلل بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بلكشاشر«.

نوعــه : ارض فالحية.

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

مساحته : 57 آ 73 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : احمد جمهوري، بنونة أحمد؛

شرقـا : طالب التحفيظ ؛ 

جنوبـا : احمد جمهوري؛

غربـا : رمت الكبيرة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 168 من 

رمضان 1434 موافق 17 يوليو 2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 مارس 2021 على 

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 53413 - 18 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : املولودي عسو بن بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

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

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عزوز، دوار اوالد عمر.

مساحته : 4 هـ 20 آ 45 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 43203 - 18؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 43203 - 18؛ 

جنوبـا : ممرالسكة احلديدية؛

غربـا : عسو سعيد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : صورة شمسية لنظير مخارجة عدلي مؤرخ في 19 محرم 

1436 موافق 11 نوفمبر 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 مارس 2021 على 

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 53414 - 18 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : املولودي عسو بن بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »احلرشة الكبيرة 2«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عزوز، دوار اوالد عمر.

مساحته : 2 هـ 97 آ 87 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 45468 - 18؛

شرقـا : ممرالسكة احلديدية ؛ 

جنوبـا : الطريق؛

غربـا : عسو فاطنة، ورثة بوزكري صناع.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : صورة شمسية لنظير مخارجة عدلي مؤرخ في 19 محرم 1436 

موافق 11 نوفمبر 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 مارس 2021 على 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 53415 - 18 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : املولودي عسو بن بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »احلرشة الكبيرة 1«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عزوز، دوار اوالد عمر.

مساحته : 7 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : الطريق، طالب التحفيظ ؛ 

جنوبـا : الرسمني العقارين عدد 45217 - 18 و 45468 - 18؛

غربـا : همهم احمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

 1436 محرم   19 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  لنظير  شمسية  صورة   -

موافق 11 نوفمبر 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 مارس 2021 على 

الساعة : 11 صباحا

مطلب رقم 53416 - 18 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : املولودي عسو بن بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بالد ولد الشارف«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عزوز، دوار اوالد عمر.

مساحته : 5 هـ 93 آ 58 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسمني العقاريني عدد 45816 - 18، 53833 - 18؛

شرقـا : الرسمني العقاريني عدد 43203 - 18، 539939 - 18 ؛ 

جنوبـا : صالح خرود،الرسمني العقارين عدد 53939 - 18 و 43203 - 18؛

غربـا : عسو بوعزة، خرود صالح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : صورة شمسية لنظير مخارجة عدلي مؤرخ في 19 محرم 

1436 موافق 11 نوفمبر 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 مارس 2021 على 

الساعة : 12 صباحا.

مطلب رقم 53417 - 18 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : احلسن خراطي بن عبد الرحمان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »دار خراطي رقم 28«.

نوعــه : ارض بها دار للسكن من سفلي.

موقعـه : مدينة وادي زم، زنقة الزاوية الكتانية الرقم 28.

مساحته : 01 آ 43 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : خراطي محمد بن امللودي؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 33431 - 18، مطلب التحفيظ عدد 39068 - 18 ؛ 

جنوبـا : الزنقة؛



429 عدد 1152 - 13 جمادى األخرة 1442 )27 يناير 2021(

غربـا : الرسم العقاري عدد 16924 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1442 االولى  جمادى  من   6 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

21 ديسمبر 2020.

- رسم شراؤ عدلي مؤرخ في 30 شوال 1437 موافق 4 اغسطس 2016.

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 6 من رجب 1414 موافق 20 

ديسمبر 1993.

- رسم شراء عدلي مؤرح في 7 من رجب 1425 ) 24 اغسطس 2004.(

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 شعبان 1427 موافق 14 سبتمبر 2006.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في جمادى االولى 1392 موافق 

16 يونيو 1972.

- رسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 14 شوال 1437 ) 19 يوليو 2016(.

موافق   1410 شوال  من   5 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة   -

30ابريل 1990.

- صورة شمسية لنسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 3 من رمضان 

1430 موافق 24 اغسطس 2009.

1440 االول  ربيع   12 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  اصالح  رسم   -

) 20 نوفمبر 2018.(

- صورة شمسية الحصاء متروك عدلي مؤرخ في 22 ذي احلجة 1408 

موافق 6 اغسطس 1988.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 مارس 2021 على 

الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 53418 - 18 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : حميد البحري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »املرس«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دواراملراهنة.

مساحته : 27 آ 95 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : حمص فاطنة؛

شرقـا : حمص زهرة ؛ 

جنوبـا : حمص اجلياللي؛

غربـا : حمص عبد الرحمان.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ربيع الثاني 1442 موافق26 نوفمبر 2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 ربيع االول 1419 ) 20 يوليو (1998.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 مارس 2021 على 

الساعة : 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53419 - 18 
تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021. 

طالبة التحفيظ : واجني فاطنة بنت رضوان.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ملك واجني«.
نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، مركز سوق االثنني.
مساحته : 02 آ تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : ورثة احلاج بركاوي؛
شرقـا : بركاوي السعدية ؛ 

جنوبـا : الطريق؛
غربـا : الرسم العقاري عدد 46402 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.
أصل امللك : 

 1430 الثانية  جمادى   30 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -
موافق 24 يونيو 2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 مارس 2021 على 
الساعة : 9 صباحا.

خالصة إصالحية-تتعلق بامللك املسمى » بالد الزواوي «
مطلب التحفيظ رقم 40196 -س الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 2896 املؤرخة في فاحت ماي 1968.
حتفيظ  مسطرة  فان  يناير،   13 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
-س   40196 رقم  التحفيظ  مطلب   ،» الزواوي  بالد   « املدعـــو  امللك 

الكائن مبدينة حطان، حي نوارة تتابع على الشكل االتي : 
*حتت التسمية اجلديدة : » ملك غنام« البقعة رقم 95، مبساحة قدرها 85 س 

تقريبا في اسم السيد حسن غنام بن حمادي بصفته مالكا وحيدا.
*حتت التسمية القدمية : » بالد الزواوي« ملا تبقى من امللك املذكور اعاله 

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تاييدا للمطلب املذكور وكذا : 
- عقد عرفي مؤرخ في 25 ديسمبر 1978.

-صورة شمسية لرسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 21 أغسطس 2019.
-رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 محرم 1441 موافق 27 سبتمبر 2019.

- عقد اصالح عرفي مورخ في 19 يونيو 2019.
-عقد عرفي مؤرخ في 07 يناير 1970.

   احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة 
    عبد الكرمي بوسيف

 

محافظة تطوان

مطلب رقم 71602 - 19 
تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 
1 - نزيهة بنت محمد بودزاخت بنسبة 241/835 ،
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2 - أكرم بن محمد بوزختي بنسبة 165/835 ،

3 - عصام بن محمد بوزختي بنسبة 165/835 ،

4 - شيماء بنت محمد بوزختي بنسبة 132/835 ،

5 -ندى بنت محمد بوزختي بنسبة 132/835.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوزختي 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوزختي 3"

مشتمالته : أرض عارية . 

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

احملل املدعو : العليقة

مساحته : 02 آ 40 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : محمد بولعيون 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم بيع عدلي بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

صورة طبق األصل لرسم بيع عدلي بتاريخ 17 ماي 1992.

صورة طبق األصل لرسم مناقلة بتاريخ 15 أبريل 1993.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي بتاريخ 09 نوفمبر 2012.

شهادة إدارية مؤرخة في 22 أكتوبر 2020. 

صورة طبق األصل لرسم توكيل مفوض عدلي بتاريخ 15 ديسمبر 2005.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71603 - 19 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 -نزيهة بنت محمد بودزاخت بنسبة 241/835 ،

2 -أكرم بن محمد بوزختي بنسبة 165/835 ،

3 -عصام بن محمد بوزختي بنسبة 165/835 ،

4 -شيماء بنت محمد بوزختي بنسبة 132/835 ،

5 -ندى بنت محمد بوزختي بنسبة 132/835.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوزختي 4".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوزختي 4"

مشتمالته : أرض عارية . 

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

احملل املدعو : العليقة

مساحته : 03 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : محمد بولعيون 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم بيع عدلي بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

صورة طبق األصل لرسم بيع عدلي بتاريخ 17 ماي 1992.

صورة طبق األصل لرسم مناقلة بتاريخ 15 أبريل 1993.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي بتاريخ 09 نوفمبر 2012.

شهادة إدارية مؤرخة في 22 أكتوبر 2020. 

صورة طبق األصل لرسم توكيل مفوض عدلي بتاريخ 15 ديسمبر 2005.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71604 - 19 

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

1 - البقالي مرمي بنت محمد بنسبة 1 / 2. 

2 - بروحو عبد احلي بن محمد بنسبة 1 / 2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بروحو-البقالي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بروحو-البقالي". 

مشتمالته : أرض عارية . 

: سمسة  املدعو  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 

جامع مزواق. 

مساحته : 1 آ 29 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : عبد السالم ايت احلاج 

جنوبا : ورثة احمد اللبادي 

غربا : هشام الرحموني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13يونيو 2013 . 

رسم عدلي موضوعه هبة بدون عوض بتاريخ 23يوليو 2020

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27 يوليو 2020 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 21 أغسطس 2020

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 24 ديسمبر 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15مارس 2021 على الساعة 12 

و30 دقيقة. 
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مطلب رقم 71605 - 19 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

عنها  الوصي  دمنة  فج  دوار  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

السيد وزير الداخلية بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حيط دساي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حيط دساي". 

مشتمالته : أرض غابوية . 

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة ابريكشة ، . 

مساحته 3 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : واد اجلنانات الى شجرة اليزيد 

شرقا : ورثة حلسن الضاوية 

جنوبا : الهتاك احمد بن عبد السالم بن سالم 

غربا : واد اجلنانات 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71606 - 19 

تاريخ اإليداع : 13يناير 2021.

عنها  الوصي  دمنة  فج  دوار  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

السيد وزير الداخلية بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وجلة البراق".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وجلة البراق". 

مشتمالته : أرض غابوية . 

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة ابريكشة . 

مساحته 6 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بيت املصلى الى احلجرة البيضاء و عبد السالم الشراع 

شرقا : روضة سيدي مخلوف 

املفضل مع  بن  العثماني  السالم  التالية وعبد  ورثة م احمد   : جنوبا 

أرض سالغوة اجلامع 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدن منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11مارس 2021 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71607 - 19 

تاريخ اإليداع : 13يناير 2021.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية دوار تزروت الوصي عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني مدفون ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني مدفون ". 

مشتمالته : أرض غابوية . 

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة ابريكشة. 

مساحته 17 هـ تقريبا. 

حدوده : 

 ، اخلندق  الى  الغابة   ، الهتاك  السالم  عبد  بن  محمد  ورثة   : شماال 

محمد بن محمد التهامي الهتاك ، اخلندق ، الطريق العمومية املؤدية 

الى ملك السيد محمد الرهينة 

شرقا : ملك سكان جماعتي تزروت 

جنوبا : ورثة محمد بن عبد السالم الهتاك و ورثة محمد بن محمد الهتاك 

غربا : محمد بن التهامي من دوار املودن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2021 على الساعة 12 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71608 - 19 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية دوار زرادون الوصي عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلمعة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلمعة". 

مشتمالته : أرض غابوية . 

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة ابريكشة. 

مساحته 4 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد اإلله زيطان و احمد انعينعة 

شرقا : املزدهر أحمد بن عياد 

جنوبا : عبد السالم بلحاج و ملك اهلل اعبيبو و الغزواني انعينعة 

غربا : أحمد بودياب و السعدية البريكشي و محمد احلسني و أحمد 

املزدهر و ملك اهلل اعبيبو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11مارس 2021 على الساعة 14 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71609 - 19 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : البادسي بالل بن عبد السالم بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عبد السالم".

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

مشتمالته : أرض عارية . 

مدشر   : املدعو  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 

القالليني ، الطويبلة. 

مساحته : 90 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 
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شرقا : الرسم العقاري رقم 44485 - 19 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 87965 / 19 

غربا : فاطمة أبويعلي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : ر

سم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 يناير 2006

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 9 نوفمبر 2017

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23نوفمبر 2017 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 25 فبراير 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 مارس 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 مارس 2020 . 

رسم عدلي موضوعه ملحق استدراكي بتاريخ 28أكتوبر 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23نوفمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15مارس 2021 على الساعة 13 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71610 - 19

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : العمري سعد بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العمري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العمري". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : املناقع عدوة 

واد احملنش. 

مساحته 1 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رشيدة احلسيوتي 

شرقا : الطريق 

جنوبا : احلسني احلسيوتي 

غربا : طارق اخلنوس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13ديسمبر 2006

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 6 سبتمبر 2018 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه تولية بتاريخ 25سبتمبر 2018 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 ديسمبر 2018 . 

شهادة إدارية بتاريخ 6 يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16مارس 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71611 - 19 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حلسيني العربي بن عبد الرحمان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك حلسيني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك حلسيني". 

مشتمالته : أرض بها بناية تتكون من سفل وطابقني علويني . 

موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو، احملل املدعو : ظهر النهير. 

مساحته 1 آ 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد املالحي 

شرقا : الطريق 

جنوبا : ورثة العياشي البوفراحي 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 22مارس 2019 . 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 6 يناير 2020 .

نسخة من شهادة إدارية بتاريخ 20أكتوبر 2020 . 

شهادة إدارية بتاريخ 22أكتوبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15مارس 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71612 - 19

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : املرابط محمد بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرابط".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرابط". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

مزارع   : املدعو  احملل   ، امللحة  واد  وجماعة  قيادة  شفشاون  إقليم   : موقعه 

بوسدون. 

مساحته 78 آ 83 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : خندق 

شرقا : الطريق 

جنوبا : عبد السالم اخليروني و عبد اجلليل العطار 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 4 ديسمبر 1974 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19نوفمبر 1988 . 

رسم عدلي موضوعه إراثة بفريضة بتاريخ 31ديسمبر 2014 . 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 6 أكتوبر 2020 شهادة إدارية .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17مارس 2021 على الساعة 13 

و00 دقيقة. 

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

املصطفى طريفة     
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محافظة تازة

مطلب رقم 21561 - 21

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : بوعلي الرماني بن عقة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تغروت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوعلي الرماني

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم تازة ، بلدية تاهلة،، شارع وادي الدهب 

مساحته : 01 آر 92 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوعنقود عبد اهلل ؛ 

شرقا : عبد العزيز بوزرغوف.

جنوبا : الطريق.

غربا : علي خرخاش مع اوديل. 

احلقوق العينية : ال شيء.

1395 موافق  26 ذو القعدة  أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 

30 نوفمبر 1995.

على   2021 مارس   8  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21562 - 21

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : عزيزالبورقادي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خندق عشاش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك البورقادي.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس. 

مساحته : 01 آر 50 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رشيد أحمد بن الصديق ؛ 

شرقا : رشيد أحمد بن الصديق ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : رشيد أحمد بن الصديق ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 صفر 1402 موافق 05 ديسمبر 1982.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 جمادى األولى 1415 موافق 25 اكتوبر 1994. 

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21563 - 21

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالب التحفيظ : جمال املشيشي ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السبيل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك جمال. 

نوعه : أرض فالحية.

 : املدعو  احملل  افتح،  بني  تايناست، جماعة  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

دوار البويبة. 

مساحته : 10 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد بن موح بوجبال ؛ 

شرقا : زركط محمد، زركط عزوز.

جنوبا : الطريق ؛

غربا : محمد بن موح ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ربيع األول 1399 موافق 07 فبراير 1979.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 محرم 1439 موافق 18 اكتوبر 2017.

على   2021 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21564 - 21

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : الصافية لعمش بنت عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البير

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البير.

نوعه : أرض فالحية به أشجار الزيتون .

 : تازة ، جماعة وقيادة باب مرزوقة، احملل املدعو  : إقليم ودائرة  موقعه 

دوار حيمان. 

مساحته : 94 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشركي عبد اهلل ؛ 

شرقا : الشعبة ، ورثة حمادة حماد، السطيلي محمد ؛

جنوبا : ورثة لعمش محمد ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 4268 - 21 ؛ ورثة حمادة حماد. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 جمادى األولى 1429 موافق 19 ماي 2008 .

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 395 كناش األمالك رقم 27 بتاريخ 

25 يونيو 2008 توتيق تازة. 

على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 21565 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : الصافية لعمش بنت عبد السالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البلوتة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البلوتة

نوعه : أرض فالحية.

 : تازة ، جماعة وقيادة باب مرزوقة، احملل املدعو  : إقليم ودائرة  موقعه 

دوار حيمان.

مساحته : 54 آر77 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حمادة عبد السالم ؛ 

شرقا : ورثة البطيوي محمد بن العربي ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الوزاني املهدي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 ربيع األول 1437 موافق 

03 يناير 2016. 

على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21566 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : الصافية لعمش بنت عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اجلنان 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلنان

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة، دائرة تازة، جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو : دوار 

حيمان .

مساحته : 59 آر30 سنتيار. 

حدوده : 

شماال : ورثة مطيلي محمد ؛ 

شرقا : لعمش الصافية ؛

جنوبا : لعمش فيصل ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3453/ف ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 ربيع األول 1437 موافق 

03 يناير 2016.

على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21567 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : الصافية لعمش بنت عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خربة موسى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خربة موسى.

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم تازة، دائرة تازة، جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو : دوار حيمان .

مساحته : 50 آرتقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة لعمش محمد ، البطيوي محمد 

شرقا : البطيوي محمد ، حمادة عبد السالم.

جنوبا : حمادة عبد السالم، الشعبة؛

غربا : ورثة لعمش محمد، الشعبة. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 ربيع 

األول 1437 موافق 03 يناير 2016. 

على   2021 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21568 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : الصافية لعمش بنت عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اخلربة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلربة

نوعه : أرض فالحية، بها أشجار الزيتون

موقعه : اقليم تازة، دائرة تازة، جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو : دوار حيمان.

مساحته : 99 آر63 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : راضية بن قدور، ورثة حمادة البودالي وأحمد.

شرقا : ورثة محمد عبد اهلل بوجرنيط.

جنوبا : لعمش حدهوم، محمد، فيصل.

غربا : طالبة التحفيظ

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 محرم 1441 موافق 25 

سبتمبر 2019.

على   2021 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21569 - 21

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021 .

طالب التحفيظ :

احلسني احلداوي ابن محمد

أحمد حداوي بن محمد 
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مرمية امحودر بنت محمد

زهرة حداوي بنت محمد

جمعة حداوي بنت محمد 

رشيدة حداوي بنت محمد

فاطمة حداوي بنت محمد

فتيحة حداوي بنت محمد

حفيظة حداوي بنت محمد وذلك على الشياع بينهما بحسب 80/14 

لكل واحد من األول والثاني و 80/10 لكل من الثالتة و80/7 لكل واحدة 

من الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تغروت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تغروت آيت بوطيب

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة ، بلدية تاهلة،حي املسيرة

مساحته : 01 آر 14 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة ؛ 

شرقا : الصديقي علي ، الصديقي مصطفى.

جنوبا : كبوري عبد الرحمان.

غربا : غنام محمد

احلقوق العينية : ال شيء.

 أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 جمادى األولى 1439موافق 

29يناير 2019.

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21570 - 21

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : عائشة قطراني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تغروت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك محمد ويوسف ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح، احملل املدعو : تاغروت. 

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة؛ 

شرقا : مبسوط عياد ومن معه ؛

جنوبا : ورثة القطراني محمد ؛

غربا : ورثة بونخول؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

رجب   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   : امللك  أصل   

1436موافق 11 ماي 2015.

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21571 - 21

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : عائشة قطراني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغروت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك فاطمة ومجيدة 

ونعيمة. 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة ، بلدية تاهلة،حي الفتح، احملل املدعو : تاغروت

مساحته : 01 آر16 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : قطراني علي ؛ 

شرقا : بنعيسى إبراهيم.

جنوبا : الطريق ؛

غربا : قطراني عائشة ) طالبة التحفيظ ( ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

1432 موافق  24 شعبان  : رسم ملكية عدلي مؤرخ في   أصل امللك 

26 يوليو 2011.

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21572 - 21

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : عائشة قطراني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغروت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ليلى وحنان. 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة ، بلدية تاهلة، حي الفتح، 

مساحته : 01 آر40 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الزنقة ؛ 

شرقا : الزنقة.

جنوبا : املغراوي منير؛

غربا : الزنقة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

 أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 رجب 1434 موافق 

05 يونيو 2013.

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21573 - 21

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : محمدين الفارسي بن عبد اهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عزابة
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الفارسي

نوعه : أرض بها بناء تكون من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة تازة ، ،حي النهضة .

مساحته : 01 آر60 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زعراط محمد ؛ 

شرقا : القاطي عالل ؛

جنوبا : شارع ؛

غربا : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللكية : رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 صفر 139 موافق 

10 مارس 1968. 

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21574 - 21

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : أحمد ملرابط بن أحميدة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الصوير

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصوير

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناء يتكون من سفلي.

موقعه : مدينة تازة ، دوار اصدور.

مساحته : 15 آر20 سنتيار. 

حدوده : 

شماال : حماد الدوبي ؛ 

شرقا : الوادي ؛

جنوبا : احلاج محمد بن بوركون ؛

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

 أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 جمادى الثانية 1424 موافق 13 

اغسطس 2003 .

- رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 17 جمادى األولى 1432 موافق 

21 ابريل 2011 .

- نسخة طبق األصل لنسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 مارس 2003. 

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21575 - 21

تاريخ اإليداع : 19 يناير 20210 .

طالب التحفيظ : علي اوفريد بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي عبداهلل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي عبداهلل

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سرداب ودكان.

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، جماعة وقيادة الزراردة، احملل املدعو : 

سيدي عبداهلل.

مساحته : 01 آر 05 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 38056 - 21. 

شرقا : ممر

جنوبا : بناية

غربا : طريق 

احلقوق العينية : ال شيء.

 أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ربيع األول 1442 موافق 31 اكتوبر 2020.

- صورة شمسية لنسخة طبق األصل لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ 

في 02 ربيع الثاني 1442 موافق 19 اكتوبر 2020.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21576 - 21

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : 

محمد قبو بن عبد الرزاق.

عائشة اخصاص بنت محمد

فاطمة قبو بنت عبد الرزاق

يوسف قيو بن عبد الرزاق

وذلك على الشياع بينهما بحسب 120/39 لكل واحد من األول والرابع 

و 20/120 للثانية و 22/120 للثالتة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تغروت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي محمد الصويري

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم تازة ، بلدية تاهلة،حي سيدي محمد الصويري.

مساحته : 01 آر 21 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشارع 

شرقا : العلمي العروسي.

جنوبا : الطريق

غربا : العلمي العروسي

احلقوق العينية : ال شيء.

 أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 رجب 1405موافق 05 أبريل1985.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 شعبان1414 موافق 24 يناير 1994.
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 صفر 1422 موافق 27 أبريل2001 .

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ذو القعدة 1441 موافق 16 يوليو 2021.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 16 جمادى األولى 141622 اكتوبر 1995.

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21577 - 21

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : الضباب محمد بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة رقم 30 جتزئة العموري.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار الضباب 

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة تازة ، حي النهضة

مساحته : 74 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبداهلل بوهروز.

شرقا : الطريق

جنوبا : ورثة خريخش.

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء.

 أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ربيع األول 1404موافق 09/12/1983.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 جمادى األولى 1420 موافق 10 

سبتمبر 1999.

- نسخة من عقد إراثة عدلي مؤرخ في 18 جمادى األولى 1419 

موافق 10 سبتمبر 1998.

 1420 صفر   29 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  األصل  طبق  نسخة   -

موافق 14 ماي 1999.

- نسخة متسكية طبق األصل ألمر عدد 99 في ملف النيابة الشرعية 

عدد 02/ 99 بتاريخ 12 يناير 2021.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21578 - 21

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : بلقاسم محيب بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تازكارت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تازكارت 

نوعه : أرض فالحية

وراين  بني  قيادة  تاهلة، جماعة مطماطة،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

الغربية، دوار افران. 

مساحته : 12 آر 68 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : القروي محمادين، البورقادي عبدالرحيم.

جنوبا : محيب محمد، قناة املاء الصالح للشرب.

غربا : ممر

احلقوق العينية : ال شيء.

 أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1437موافق 

03 ابريل 2016.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " حوض احلية 2" 

مطلب رقم 14958 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 893 املؤرخة فـي : 28 يناير 2015.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 16 ديسمبر 2020 ، فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة والسيدات

1 -مرمي ابرعوز بنت إدريس

2 -محمد أمنزوبن عبداهلل

3 -ميمون أمنزوبن عبداهلل

4 - مصطفى أمنزو بن عبداهلل

5 - نورالدين أمنزوبن عبداهلل

6 - خالد أمنزوبن عبداهلل

7 - فاطمة أمنزوبنت عبداهلل

8 - فتيحة أمنزوبنت عبداهلل

9 - خديجة أمنزوبنت عبداهلل

10 - نزهة أمنزوبنت عبداهلل

األولى  من  واحد  16/2لكل  بحسب  بينهم  فيما  الشياع  على  وذالك 

من  واحدة  لكل   1/16 و  والسادس  واخلامس  والرابع  والثالت  والثاني 

السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وذالك بناء على نفس احلجج 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " جبريل"

مطلب رقم 18962 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 953 املؤرخة فـي : 05 ابريل 2017

مسطرة  فإن   ،  2021 يناير   08  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

39 س بدال من املساحة املصرح بها  آر   11  : التصميم العقاري وهي 

وهي 07 آر 86 س، وذالك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا 

للمطلب املذكور.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " بالد محمد بن قدور" 

مطلب رقم: 20410 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1047 املؤرخة فـي : 23 يناير 2019.

مسطرة  فإن   ،  2021 يناير   19  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

57 س بدال من املساحة املصرح بها  آر   13  : التصميم العقاري وهي 

تأييدا  23س، وذالك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا  آر   11 وهي 

للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة.     

 

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28163 - 22 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن األوقاف العامة

امللك املسمى : "بالد السيد"

نوعه : أرض فالحية

سيدي  جماعة  صنهاجة  ملزم  دائرة  السراغنة  قلعة  اقليم   : موقعه 

عيسى بن سليمان احملل املدعو وراء الواد 

مساحته : ستة وتسعون آرا وأربعة عشرة سنتيارا )96 آر 14 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : زهرة بنت عباس وكبور حقوقي

شرقا : العربي بن رحال 

جنوبـا : الرسم العقاري عدد 23854 - 22

غربـا : اخليفة االدريسي ومصرف.

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : 

-1شهادة إدارية حتت عدد 84 مؤرخة في 14 يناير 2021.

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف )13h30min( بعد الزوال.

مطلب رقم 28164 - 22 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن األوقاف العامة

امللك املسمى : "مسجد أوالد علي اجلمعة"

نوعه : أرض عارية بها بناية من طابق أول عبارة عن مسجد

جماعة  صنهاجة  الصهريج  دائرة  السراغنة  قلعة  اقليم   : موقعه 

سيدي عيسى بن سليمان احملل املدعو دوار أوالد علي اجلمعة 

مساحته : ثمانية آرا ت وخمسون سنتيارا )08 آر 50 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبـا : طريق 

غربـا : طريق 

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 83 مؤرخة في 14 يناير 2021

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف )12h30min( زواال

مطلب رقم 28165 - 22 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن األوقاف العامة

امللك املسمى : "مقبرة"

نوعه : مقبرة 

سيدي  جماعة  صنهاجة  ملزم  دائرة  السراغنة  قلعة  اقليم   : موقعه 

عيسى بن سليمان احملل املدعو دوار أوالد خالد 

 02( سنتيارا  عشرة  واثنى  آرا  وتسعون  وسبعة  هكتارين   : مساحته 

هك 97 آر 12 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : أحمد لعظيم 

شرقا : عبد الرزاق فائز + أحمد خالدي + لعظم صديق العربي خالدي 

جنوبـا : محمد بن صفية + جياللي شاكري + لكبير شكر اهلل

غربـا : واد تساوت 

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 86 مؤرخة في 14 يناير 2021

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة )11h00min( صباحا

مطلب رقم 28166 - 22 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن األوقاف العامة

امللك املسمى : "مسجد املسيرة اخلضراء"

نوعه : أرض بها بناية من طابق أول عبارة عن مسجد

موقعه : مدينة قلعة السراغنة باشوية قلعة السراغنة احملل املدعو 

حي جنان بكار 

مساحته : آران اثنان وثمانون سنتيارا )02 آر 80 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 
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شرقا : الطريق 

جنوبـا : الطريق 

غربـا : عزيز محمد 

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 85 مؤرخة في 14 يناير 2021

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف )09h30min( صباحا

مطلب رقم 28167 - 22 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

عن  نيابة  السراغنة  قلعة  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة

امللك املسمى : "املسجد العتيق "

نوعه : مسجد يتكون من طابق سفلي .

موقعه : مدينة قلعة السراغنة احملل املدعو " حي العرصة " 

مساحته : عشر آرات وخمسة عشرة سنتيارا )10 آر 15 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة العمراني محمد و الرسم العقاري عدد 12167/م 

شرقا : الرسم العقاري عدد 23297 - 22 و صالح بابا 

جنوبـا : الطريق 

غربـا : الطريق 

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 97 مؤرخة في 21 يناير 2021.

على   2021 مارس   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 28168 - 22 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

عن  نيابة  السراغنة  قلعة  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة

امللك املسمى : "بقعة أوالد احسني "

نوعه : أرض فالحية .

سيدي  جماعة  صنهاجة  الصهريج  دائرة  السراغنة  قلعة  إقليم   : موقعه 

عيسى بن سليمان احملل املدعو " دوار االود احسني قبيلة أوالد يوسف "

مساحته : ثالث آرات وعشرون سنتيارا )03 آر 20 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة لكبير اخي 

شرقا : طريق 

جنوبـا : ورثة لكبير اخي

غربـا : ورثة لكبير اخي

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 94 مؤرخة في 21 يناير 2021.

على   2021 مارس   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال .

مطلب رقم 28169 - 22 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

عن  نيابة  السراغنة  قلعة  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة

امللك املسمى : "ضريح سيدي عيسى بن سليمان "

نوعه : ارض عارية بها ضريح 

سيدي  جماعة  صنهاجة  الصهريج  دائرة  السراغنة  قلعة  إقليم   : موقعه 

عيسى بن سليمان احملل املدعو " مركز سيدي عيسى بن سليمان "

س(   95 آرات   07( سنتيارا  وتسعون  وخمسة  آرات  سبع   : مساحته 

تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2787 - 22 

شرقا : طريق 

جنوبـا : طريق 

غربـا : طريق 

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 95 مؤرخة في 21 يناير 2021.

على   2021 مارس   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال .

مطلب رقم 28170 - 22 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021

عن  نيابة  السراغنة  قلعة  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة

امللك املسمى : "مسجد سيدي عيسى بن سليمان "

نوعه : مسجد يتكون من طابق سفلي 

سيدي  جماعة  صنهاجة  الصهريج  دائرة  السراغنة  قلعة  إقليم   : موقعه 

عيسى بن سليمان احملل املدعو " مركز سيدي عيسى بن سليمان "

مساحته : آرين اثنني و ثمانية وتسعون سنتيارا )02 آر 98 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق رقم 2135 

شرقا : طريق 

جنوبـا : طريق 

غربـا : طريق 

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 96 مؤرخة في 21 يناير 2021.

على   2021 مارس   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة بالنيابة

فتح اهلل سراج    
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محافظة اسفي

مطلب رقم 125933 - 23

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021 

طالب التحفيظ : بن الشاوية محمد ابن محمد بن عبد اهلل 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد احلائط " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احلائط" 

نوعـه : أرض فالحية محاطة بصور ويخترقها خطني كهربائيني 

دوار  ازكان،  قيادة خط  اوالد سلمان،  اقليم اسفي، جماعة   : موقعـه 

الفرارة

مساحته : 22 آر18 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : لوليدة سعيد 

شرقا : لوليدة سعيد

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق عرضها 03 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

-  رسم استمرارعدلي مؤرخ في 15 ابريل 2011 

- - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 يناير 2012 

- - رسم قسمة عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر 2012 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2013 

على   2021 مارس   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125934 - 23

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021 

طالب التحفيظ : نعيم احلسن ابن العربي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد الشريف 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الشريف 1" 

18 مترو  بهوائها مساحتها  بناية سفلية  بها  أرض فالحية   : نوعـه 

يخترقه طريقني عرضهما 02 أمتار و خط كهربائي. 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة وقيادة آيير، دوار احلدادشة 

مساحته : 94 آر 03 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3567 - 23 – وجنمة علي 

شرقا : الطريق عرضها 06 أمتار

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 15727 - 23 

غربا : امللك البحري

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهــادة اداريــة مؤرخـــة في 03 ديسمبر 2007 

- رسم استمرارعدلي مؤرخ في 13 يونيو 2008 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 26 يونيو 2016 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 ابريل 2017 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يونيو 2017 

على   2021 مارس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 125935 - 23

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021 

طالب التحفيظ : نعيم احلسن ابن العربي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكاعة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكاعة " 

نوعـه : أرض فالحية بها بناية سفلية مساحتها 15 مترا

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة آيير، دوار احلدادشة

مساحته : 25 آر24 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : نائب ورثة نعيم احمد منهم نعيم محمد 

شرقا : الطريق عرضها 30 مترا

جنوبا : نعيم عبد القادر

غربا : الطريق عرضها 10 أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

-  رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 16 يوليو 1999 

- - شهادة ادارية مؤرخة في 03 ديسمبر 2007 

- - ملحق عقد استمرارعدلي مؤرخ في 13 يونيو 2008

- - ملحق عقد استمرارعدلي مؤرخ في 13 يونيو 2008 

- - رسم معاوضة عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 2017 

على   2021 مارس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا. 

مطلب رقم 125936 - 23

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021 

طالب التحفيظ : نعيم احلسن ابن العربي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشعبة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشعبة" 

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

ثاني بهوائها مساحتها 140متر

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة آيير، دوار احلدادشة 
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مساحته : 03 آر 72 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة عرضها 03 امتار

شرقا : مر عرضه 04 أمتار

جنوبا : نعيم عبد القادر

غربا : الطريق عرضها 30 مترا 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 ديسمبر 2007 

- ملحق عقد استمرار عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2008 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2008 

على   2021 مارس   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 125937 - 23

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021 

طالبوا التحفيظ : 

1( سامي أحمد ابن املصطفى بن احمد بنسبة 2/4 

2( سامي مديحة بنت املصطفى بن احمد بنسبة 1/4 

3( سامي إلهام بنت املصطفى بن احمد بنسبة 1/4 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أجنان زهيرو" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجنان زهيرو" 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة بها سكنى سفلية بهوائها مساحتها 

114 مترا 

موقعـه : اقليم آسفي، جماعة وقيادة دار السي عيسى، دوار اوالد داحة 

مساحته : 45 آر 28 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد السالم بن احلسني منهم محمد عريف

شرقا : محمد سالم

جنوبا : ورثة عبد القادر بن الغالية منهم مغيوي محمود 

غربا : الشانطي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2000 

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 فبراير 2000 

- شهادة ادارية مؤرخة في 19 ماي 2010 

- شهادة ادارية مؤرخة في 11 سبتمبر 2019

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 23 يناير 2020 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر 2020

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 125938 - 23

تاريخ اإليداع : 14 يناير2021 

طالب التحفيظ : شراف عبد القادرابن محمد بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك شراف" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك شراف" 

نوعـه : دار للسكنى تتكون من طابق سفلي وطابق اول بهوائها 

موقعـه : آسفي، حي اعزيب الدرعي، زنقة ماء العينني، الرقم 40

مساحته : 71 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : بطان رشيد

شرقا : الزنقة عرضها 03 امتار

جنوبا : الزنقة عرضها 03 أمتار

غربا : شلح محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 1974 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ماي 1997 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 يوليو 1997 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 يوليو 1997 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 1998 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2003 

- شهادة اداريــــة مؤرخــــــة في 13 نوفمبر 2020

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي بالنيابة

عبد اجلليل ابامني     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131371 - 24

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : فؤاد امللوكي ابن محند

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فؤاد ".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وثالث طوابق علوية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " شارع عالل بن عبد اهلل"

مساحته : 01 اَر 50 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : احلاج شيكار محمد؛

شماال : امعلم عبد اللطيف ؛
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جنوبا : الشريف احلاج يذير ؛

غربا : شارع عالل بن عبد اهلل ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم : 142 صحيفة 114 

عدد 85 بتاريخ 02 يوليو 2019 )توثيق احلسيمة(.

عقد توثيقي لبيع حقوق مشاعة موثق مؤرخ في 03 نوفمبر 2020.

عقد توثيقي لبيع حقوق مشاعة موثق مؤرخ في 26 اكتوبر 2020

 163 72 صحيفة  رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 

عدد 219 بتاريخ 18 يناير 2010.)توثيق احلسيمة(

رسم شراء عدلي مضمن بسجل 4 صحيفة 181 عدد 4344 بتاريخ 

17 نوفمبر 1987 )توثيق احلسيمة(.

صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي أصله مؤرخ في 06 مارس 2006

التضمني  بسجل  مضمن  أصلها  عدلية  لوكالة  األصل  طبق  صورة 

)توثيق   2020 اكتوبر   26 بتاريخ   797 797 صحيفة  44 حتت عدد  عدد 

القنصلية العامة للمملكة املغربية بأمستردام(

صورة طبق األصل لعقد وكالة عرفي أصله مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 25-90 مؤرخة في 07 يناير 2021

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 مارس 2021 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131372 - 24

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد احلكيم فضول بن محمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فضول ".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " شارع تاهلة حي سيدي عابد"

مساحته : 94 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الوفراسي امحمد؛

شماال : امسيرو عبد اجمليد؛

جنوبا : امسيرو عبد اجمليد؛

غربا : شارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 24 صحيفة 172 

عدد 130 بتاريخ 08 اكتوبر 1997. )توثيق احلسيمة(

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 25-90 مؤرخة في 14 يناير 2021

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 مارس 2021 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131373 - 24

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ :

1 - يوسف بن سالم الداموس

2 - عبد الواحد بن سالم الداموس،

3 - سلوى بنت سالم الداموس،

4 - فاحتة بنت سالم الداموس،

5 - عبد احلق الداموس بن سالم،

6 - نصير الداموس بن سالم،

7 - محمد بن سالم الداموس،

8 - خديجة بنت محمد بنعلي

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

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وثالث طوابق علوية

شارع   "  : املدعو  احملل  امزورن،  جماعة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

القنيطرة"

مساحته : 01 اَر 24 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : محمد مجاهد ؛

جنوبا : محمد اعمار ؛

غربا : امحند ازواغ ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم : 51 صحيفة 328 عدد 445 

بتاريخ 15 يوليو 1972 )توثيق احلسيمة(.

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 24 صحيفة 179 عدد 125 بتاريخ 15 يوليو 2005 )توثيق احلسيمة(

شهادة املطابقة مؤرخة في 14 يناير 2021

شهادة ادارية مؤرخة في 08 يناير 2021

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 مارس 2021 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131374 - 24

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ :

1 - يوسف بن سالم الداموس

2 - عبد الواحد بن سالم الداموس،

3 - سلوى بنت سالم الداموس،

4 - فاحتة بنت سالم الداموس،

5 - عبد احلق الداموس بن سالم،

6 - نصير الداموس بن سالم،

7 - محمد بن سالم الداموس،

8 - خديجة بنت محمد بنعلي
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الداموس 2 ".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : "شارع األطلس 

شارع الريف"

مساحته : 01 اَر 35 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : الشارع ؛

جنوبا : احلموشي عبد الكرمي ؛

غربا : يكن ادريس ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم : 53 صحيفة 149 عدد 179 

بتاريخ 26 يناير 1973 )توثيق احلسيمة(.

 179 اراثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا رقم 24 صحيفة  رسم 

عدد 125 بتاريخ 15 يوليو 2005 )توثيق احلسيمة(

شهادة املطابقة مؤرخة في 14 يناير 2021

شهادة ادارية مؤرخة في 08 يناير 2021

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 مارس 2021 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131375 - 24

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد اجمليد بوجبار بن عبد السالم

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد اجمليد بوجيبار ".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : " ايت املدينة"

مساحته : 01 اَر 90 س تقريبا

حدوده : 

شرقا : عادل بوجيبار؛ ممر

شماال : عادل بوجيبار؛ ممر

جنوبا : عبد اللطيف بوجيبار؛ عبد احلكيم بوجيبار؛

غربا : الويزة بوجيبار؛ املمر؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 334 : 76 صحيفة  الوثائق رقم  باقي  امللكية عدلي مضمن بسجل  رسم 

عدد 239 بتاريخ 29 ماي 2017 )توثيق احلسيمة(.

شهادة ادارية مؤرخة في 13 يناير 2021

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 مارس 2021 على 

الساعة 00 : 12 صباحا.

مطلب رقم 131376 - 24

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة باحلسيمة –

نيابة عن الدولة امللك اخلاص.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة آيت عزيز ".

نوعـه : أرض بها بنايات

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امرابطن.

مساحته : 12 اَر 22 س تقريبا

حدوده : 

القطعة االولى : 

شرقا : ورثة امحند أزرقان؛

شماال : ورثة امحند أزرقان ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : ورثة امحند أزرقان ؛

القطعة الثانية : 

شرقا : ورثة صابري شعيب؛ ورثة محمد احلاج فارس؛

شماال : الطريق ؛

جنوبا : ورثة محمد احلاج فارس ؛

غربا : ورثة شعيب أزرقان املالكي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات املؤرخة في 14 ديسمبر 2020. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 مارس 2021 على 

الساعة 00 : 12 صباحا.

مطلب رقم 131377 - 24

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة باحلسيمة –

نيابة عن الدولة امللك اخلاص

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة مقصورين ".

نوعـه : أرض بها بنايات

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة شقران.

مساحته : 04 آر 06 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : محمد الزكاوي؛

شماال : علوش العبدالوي؛

جنوبا : مرزوق افالح؛

غربا : عبد الكرمي املقدي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات املؤرخة في 14 ديسمبر 2020. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 مارس 2021 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سمر أفزار" ذي

املطلب رقم 21046 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 626 املؤرخة في 29 ديسمبر 2010.

مبقتضى مطلب إيداع مؤرخ في 18 يناير 2021 صادر عن السيد علي السقالي 

بن محمد املستفيد من االيداع كناش 12 عدد 344، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املذكور أعاله تتابع من اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية وفي اسم السيد علي 

السقالي بن محمد على اثر البيع الصادر لفائدته من السيد يحيى حساني 

املشتري من السيدة زوبيدة لعماري بنت عبد السالم –طالبة التحفيظ، وذلك 

بناء على نفس العقود املودعة سابقا تأكيدا للمطلب املذكور باإلضافة الى 

عقد موثق مؤرخ في 25 ديسمبر 2013 (مضمن بكناش 12 عدد 344 بتاريخ 21 

يناير 2014) وعقد موثق مؤرخ في 18 مارس 2011 (مضمن بكناش 10 عدد 546 

بتاريخ 04 ابريل 2011 مع إلغاء االيداعني طبقا للفصل 84 من ظ.ت.ع كناش 

10 عدد 546 وااليداع كناش 12 عدد 344

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان     

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10281 - 25

تاريخ االيداع : 08 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : السيدة سعيدة القوري بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرملية احليط ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرملية احليط "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش احملل املدعو "الشعاعلة ".

مساحته : 01 هـ 85 آ 73 س تقريبا . 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 7480 - 25 ؛

شرقا : رشيد القوري؛

جنوبا : محمد القوري وشركائه؛

غربا : احمد القوري .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 132 عدد 306 في 01 أغسطس 2016؛

شهادة إدارية مؤرخة في 16 يونيو 2016؛

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10282 - 25

تاريخ االيداع : 08 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : السيدة سعيدة القوري بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرملية واحليط ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرملية واحليط "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش  احملل املدعو "الشعاعلة ".

مساحته : 87 آ 01 س تقريبا . 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة البوعزاوي؛

جنوبا : اجملال الغابوي؛

غربا : رشيد القوري .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 130 عدد 306 في 

فاحت أغسطس 2016؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 16 أبريل 2016؛

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10283 - 25

تاريخ االيداع : 08 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد رشيد القوري بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احليط والرملية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احليط والرملية "

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش احملل املدعو " الشعاعلة

مساحته : 85آ 75 س تقريبا . 

شماال : رشيد القوري، الطريق؛

شرقا : محمد القوري؛

جنوبا : اجملال الغابوي؛

غربا : احمد القوري.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 131 عدد 318 في 

فاحت أغسطس 2016؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 16 يونيو 2016؛

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10284 - 25

تاريخ االيداع : 08 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد راشد القوري بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احليط والرملية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احليط والرملية "
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نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش احملل املدعو " الشعاعلة

مساحته : 02 هـ 86 آ 12 س تقريبا . 

شماال : سعيدة القوري ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 7480 - 25؛

جنوبا : سعيدة القوري؛

غربا : سعيدة القوري.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 131 عدد 318 في 

فاحت أغسطس 2016؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 16 يونيو 2016؛

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10285 - 25

تاريخ االيداع : 08 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد راشد القوري بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احليط والرملية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احليط والرملية "

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش احملل املدعو " الشعاعلة

مساحته : 01 هـ 74 آ 03 س تقريبا . 

شماال : احمد القوري؛

شرقا : سعيدة القوري؛

جنوبا : اجملال الغابوي؛

غربا : محمد القوري.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 131 عدد 318 في 01 أغسطس 2016؛

شهادة إدارية مؤرخة في 16 يونيو 2015؛

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10286 - 25

تاريخ االيداع : 12 يناير 2021 

طالبا التحفيظ السادة : 

محمد سالم بن احمد

محمد اجليد بن الشادلي 

بالتساوي بينهما .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العقبة احلميرة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العقبة احلميرة"

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 01 هـ 62 آ 10 س تقريبا . 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 9273 - 25؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 28931/س ؛

غربا : ورثة احلاج الطاهر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 25 مارس 1959؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 47 عدد 333 في 29 أكتوبر 2003؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 59 عدد233 

في 14 يونيو 2017؛

نظير لرسم شراء مضمن بكناش 177 عدد 130 في 25 أغسطس 2020؛

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10287 - 25

تاريخ االيداع : 12 يناير 2021 

طالبة التحفيظ : شركة اراضينا دات مسؤولية محدودة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد السمن 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد العلج 15"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " املعيدنات".

مساحته : 20 آ 33 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 38275 - 25 ؛

شرقا : كردون منانة ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 5754 - 25؛

غربا : ورثة الغزواني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 180 عدد 22 في 17 سبتمبر 2020؛

رسم اشراء عدلي مضمن بكناش 178 عدد 111 في 08 أكتوبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 12 أغسطس 2020؛؛

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 10288 - 25

تاريخ االيداع : 12 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد عزيز اطلوحي بن عباس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار عباس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار عباس "
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نوعه : أرض فالحية 

موقعه : بنسليمان 

مساحته : 70 س تقريبا . 

شماال : مصطفى الزعنوني ؛

شرقا : منصور داود؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 36072 - 25 ؛

غربا : زنقة القائد احمد . .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

عقد بيع عرفي مؤرخ في فاحت يونيو 1957؛

رسم اراثة مؤرخة في 29 ديسمبر 1993؛

رسم صدقة على اخ مضمن بكناش 101 عدد 145 في 18 مارس 2013؛

رسم صدقة على اخت مضمن بكناش 101 عدد 146 في 18 مارس 2013؛

رسم صدقة على اخ مضمن بكناش 103 عدد 90 في 27 مارس 2013؛

رسم صدقة على بني اقارب مضمن بكناش 166 عدد 137 في 

29 أغسطس 2019؛

تنازل عرفي مؤرخ في 27 أغسطس 2007؛ 

على   2021 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10289 - 25

تاريخ االيداع : 12 يناير 2021 

طالبو التحفيظ السادة : 

املعتصم بوشعيب بنسبة 1/4

املعتصم بلبغدادي بنسبة 1/4

املعتصم عمرو بنسبة 1/4

املعتصم محمد بنسبة 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلصرة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلصرة "

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 11 هـ 27 آ تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 32925 - 25؛

شرقا : ورثة بنعالل احلاج الزموري، ورثة بنعالل سليمان، بنعالل احلاج عمرو؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة العرابي، بنعالل محمد بن بوشعيب،

املعتصم محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 180 عدد 287 في 23 ديسمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 18 ديسمبر 2020؛

على   2021 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10290 - 25

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد حسن سويلم بن امبارك .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " برزان ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " برزان"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت احملل املدعو "اوالد الرامي"

مساحته : 47 آ 50 س تقريبا . 

شماال : ورثة سي احمد بن احلاج ؛

شرقا : ورثة سي احمد بن احلاج ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة سي احمد بن احلاج .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 29 عدد 298 في 

21 أكتوبر 2011؛

رسم شراءعدلي مضمن بكناش 180 عدد 199 في 19 نوفمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخ في 22 سبتمبر 2011؛

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10291 - 25

تاريخ االيداع : 15 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد امحمد الزهراوي بن بوشعيب .

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكعدة 2"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " عني بوشني "

مساحته : 01 هـ 20 آ 81 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 10302/س ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : احلاج احمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 10302/س .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 42 عدد 1247 في 

25 أكتوبر 1993 ؛

رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 70 عدد 234 في 27 نوفمبر 2019؛

رسم تسليم بني ورثة مضمن بكناش 180 عدد 37 في 13 يناير 2021؛

صورة شمسية لرسم اراثة بكناش 4 عدد 76 في 21 نوفمبر 1994؛

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .
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مطلب رقم 10292 - 25

تاريخ االيداع : 15 يناير 2021 

طالب التحفيظ : السيد امحمد الزهراوي بن بوشعيب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الركبة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الركبة "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " لبليديني "

مساحته : 01 هـ 01 آ 67 س تقريبا . 

شماال : محمد الزهراوي بن بوشعيب ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : صالح ولد حمو؛

غربا : محمد الزهراوي بن بوشعيب .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 42 عدد 1247 في 

25 أكتوبر 1993 ؛

صورة شمسية لرسم مخارجة بكناش 4 عدد 76 في 21 نوفمبر 1994؛

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10293 - 25

تاريخ االيداع : 18 يناير 2021 

طالبو التحفيظ السادة : 

عمر الشريفي بن املعطي بنسبة 309803/172800

فاطمة الشريفي بنسبة بنسبة 14750/172800

فاطنة الشريفي بنسبة 15490/172800

يامنة الشريفي بنسبة 15490/172800

حادة الشريفي بنسبة 15490/172800

فاطنة الشريفي بنسبة 15490/172800

العايدية الشريفي بن اعزيزي بنسبة 14750/172800

محمد الشريفي بنسبة 309803/172800

بوعزة الشريفي بنسبة 309803/172800

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار احلاجة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار احلاجة "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو "اوالد مسعود"

مساحته : 12 هـ 55 آ تقريبا . 

شماال : العطواني ؛

شرقا : الشريفي عبد الغاني واملعطي بوربيعة ؛

جنوبا : حميد الشريفي؛

غربا : التامي لكيناني ، بوعزة بوربيعة، الغازي صالح .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مضمن بكناش 183 عدد 34 في 24 ديسمبر 2020 ؛

رسم اراثة مضمن بكناش 75 عدد 100 في فاحت ديسمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 04 نوفمبر 2020؛

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10294 - 25

تاريخ االيداع : 18 يناير 2021 

طالبو التحفيظ السادة : 

عبد اهلل الصبري بن محمد

بوشعيب الصبري بن محمد

عائشة الصبري بنت محمد

فتيحة الصبري بنت محمد

امليلودية الضريف بنت بوشعيب

حنان الصبري بنت محمد

زهرة الصبري بنت محمد

خالد الصبري بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " طالع الصالح ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طالع الصالح "

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 01 هـ 50 آ تقريبا . 

شماال : ورثة عمر زهري ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة هاني احمد؛

غربا : ورثة عمر زهري .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 153 عدد 294 في 08 أغسطس 2018 ؛

شهادة إدارية مؤرخة في 29 يونيو 2018؛

على   2021 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    
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محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41579 - 27

تاريخ االيداع : 08 يناير 2021. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - عبد الرحمان سالم بن ادريس ؛

2 - عبد العزيز والزين بن بالوك .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رؤية "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي افود اكبار .

مساحته : 08 آر84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 15652 - 27 ؛

غربا : ام كلثوم والشريف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 462 مؤرخ في 31 اغسطس 2020 ؛ 

2 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 921 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012؛

3 - نسخة رسم شراء عدلي عدد 09 مؤرخ في02 يناير 2009 ؛

4 - شهادة ادارية عدد 54 مؤرخ في 24 سبتمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 مارس 2021 على 

الساعة 14 و30 د .

مطلب رقم 41580 - 27

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : زوبير اكريران بن ابراهيم

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني النوال "

نوعه : ارض فالحية بها بنايات وثالثة اسطبالت وبئر.

 ، احساين  ، جماعة سيدي  اكلموس  دائرة   ، اقليم خنيفرة   : موقعه 

املكان املدعو : دوار ايت حلسن اوسعيد .

مساحته : 01 هـ 19 آر 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي عدد 49 مؤرخ في 27 نوفمبر 2019 ؛ 

2 - نسخة من رسم قسمة عدلي عدد 319 مؤرخ في 27 ماي 2008 ؛

3 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 584 مؤرخ في 19 يونيو 1983 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 مارس 2021 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 41581 - 27

تاريخ االيداع : 13 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : ابراهيم عبد اللوي بن عبد اهلل

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكر وحمود "

نوعه : ارض فالحية.

 ، احلمام  ، ملحقة وجماعة  اجلموس  دائرة   ، اقليم خنيفرة   : موقعه 

املكان املدعو : مزارع ايت عيسى ، ايت عبد اهلل .

مساحته : 06هـ 43 آر 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مرواتي اليزيد ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الشعبة ) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي عدد 741 مؤرخ في 04 ديسمبر 2020 ؛ 

2 - رسم ملكية عدلي عدد 695 مؤرخ في 03 ديسمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 مارس 2021 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 41582 - 27

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : موالي حلسن افضيلي بن موالي علي

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " موالي حلسن "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول

 23 ،زنقة  ، املكان املدعو : سيدي بوتزكاغت  موقعه : مدينة خنيفرة 

رقم 03 .

مساحته : 67 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : موالي ادريس ؛

شرقا : عبد الرحمان بن احمد ؛
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جنوبا : عبد الرحمان بن احمد ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1419 مؤرخ في 20 سبتمبر 1984 ؛ 

2 - شهادة ادارية عدد 17 مؤرخة في 13 يناير 2021 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 مارس 2021 على 

الساعة 14 و30 د .

مطلب رقم 41583 - 27

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021. 

طالبة التحفيظ : كرمية باباوي بنت امحمد

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك كرمية "

نوعه : ارض عارية

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : اساكا.

مساحته : 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : اكريران حلسن ؛

جنوبا : فاطمة الوردي ؛

غربا : كنوان محمد . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 93 مؤرخ في 11 ابريل 2019 ؛ 

2 - شهادة ادارية عدد 18 مؤرخة في 14 يناير 2021 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 مارس 2021 على 

الساعة 14 و30 د .

مطلب رقم 41584 - 27

تاريخ االيداع : 15 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : اناصر افوناس بن عقى اعمر

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امزري 01 "

نوعه : ارض فالحية بها دار للسكنى و بناية واشجار.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة تغسالني املكان املدعو 

: مزارع ايت مسانة.

مساحته : 12هـ 32 آر 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي (؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 604 مؤرخ في 18 سبتمبر2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 مارس 2021 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 41585 - 27

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة .

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان1082 كاف النسور "

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن دكان .

، دائرة اكلموس جماعة كاف النسور املكان  : اقليم خنيفرة  موقعه 

املدعو : كهف النسور .

مساحته : 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

غربا : االحباس ) ملك حبسي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يــــوم 22 مارس 2021 

على الساعة 10 و 30 د .

مطلب رقم 41586 - 27

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان1083 كاف النسور "

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن دكان.

، دائرة اكلموس جماعة كاف النسور املكان  : اقليم خنيفرة  موقعه 

املدعو : كهف النسور .

مساحته : 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

غربا : االحباس ) ملك حبسي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يــــوم 22 مارس 2021 

على الساعة 11 .



عدد 1152 - 13 جمادى األخرة 1442 )27 يناير 2021(450

مطلب رقم 41587 - 27

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة .

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان1084 كاف النسور "

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن دكان.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اكلموس ، جماعة كاف النسور املكان 

املدعو : كهف النسور .

مساحته : 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : االحباس ) ملك حبسي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 مارس 2021 على 

الساعة 11 و 30 د .

مطلب رقم 41588 - 27

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021 . 

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان1085 كاف النسور "

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن دكان.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اكلموس ، جماعة كاف النسور املكان 

املدعو : كهف النسور .

مساحته : 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

غربا : االحباس ) ملك حبسي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 مارس 2021 على 

الساعة 12 .

مطلب رقم 41589 - 27

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021 . 

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان1086 كاف النسور "

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن دكان.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اكلموس ، جماعة كاف النسور املكان 

املدعو : كهف النسور .

مساحته : 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : االحباس ) ملك حبسي ( ؛

غربا : االحباس ) ملك حبسي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة طيلة املدة القانونية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 مارس 2021 على 

الساعة 12 و 30 د .

مطلب رقم 41590 - 27

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : املصطفى طعواني بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املصطفى "

نوعه : ارض عارية

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي اساكا.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رقية سماعلية ؛

شرقا : الصفصافي سعيد ؛

جنوبا : قلوج احلاج ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 192 مؤرخ في 06 يوليو 2020 ؛

2 - رسم ملكية عدلي عدد 17 مؤرخ في 14 ابريل 2015 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 22 مؤرخة في 18 يناير 2021 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 مارس 2021 على 

الساعة 09 .

مطلب رقم 41591 - 27

تاريخ االيداع : 20 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : ادريس ناضي بن مولود

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اميرة "

نوعه : ارض فالحية

الزياني،  اوحمو  موحى  جماعة  و  ملحقة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املكان املدعو : جنان اماس.

مساحته : 85 آر 94 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : الشيخ ايوب احلسن؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي (؛

جنوبا : الشعبة) ملك عمومي (؛

غربا : الواد) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي عدد 270 مؤرخ في 31 يوليو -2019-2  

رسم ملكية عدد 2049/1989 مؤرخ في 19 اغسطس 1989

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 مارس 2021 على 

الساعة 10 .

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى" ثانوية اجملد ق1- 

مطلب رقم 14310 - 27 الذي أدرج االعالن عن خالصته

باجلريدة الرسمية عدد 774 املؤرخة في 30 اكتوبر 2013 . 

فان   2021 يناير   06 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى  مبقتضى 

رقم  املطلب  ذي   " ق1  اجملد  ثانوية   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 

املدعو  املكان   ، مريرت  مدينة   ، خنيفرة  باقليم  الكائن   27  -  14310

وذلك   ) اخلاص  امللك   ( املغربية  الدولة  اسم  في  تتابع   ، املركز  مريرت 

باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري 60 ار 34 س عوضا عن تلك 

املصرح بها، و ذلك استنادا على العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب 

التحفيظ 

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " مبروكة "

مطلب رقم 7828 - 27 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 273 املؤرخة في 24 مارس 2001. 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 18 يناير 2021 فان مسطرة حتفيظ 

7828 - 27 الكائن باقليم  امللك املسمى " مبروكة" ذي املطلب رقم 

يومه  ولغاية  تتابع   ، بولشفار  املدعو  احملل   ، مريرت  مدينة   ، خنيفرة 

مجزئة على الشكل التالي : 

* حتت التسمية اجلديدة : 

- " بنكا " بالنسبة للقطعة االرضية البالغة مساحتها 01 آر 03 س 

في اسم : السيد موالي حلسن بنكا.

* حتت التسمية القدمية : 

- " مبروكة " فيما يتعلق مبا تبقى من امللك املذكور في اسم طالب 

التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 98 س .

وذلك زيادة على العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1 - نسخة من من رسم شراء عدلي عدد 926 مؤرخ في 14 ابريل 1989؛

2 - حكم ابتدائي عدد 57 مؤرخ 01 ابريل 2011 ؛

3 -قرار استئنافي عدد 2246 مؤرخ في 18 ابريل 2013.

4 - قرار اجمللس االعلى مؤرخ في 20 يناير 2015 

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 53504 - 28

تـاريخ اإليداع :  18  يناير 2021.

طالبي التحفيظ السـيد : 

1-- عزيز موالي ابراهيم بن محمد. - بنسبة 1/2 

2--عزيز موالي احلسن بن محمد. - بنسبة 1/2 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : عزيز.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : عزيز. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة تازارين، احملل املدعو : سيدي 

بورجى ايت شعيب.

مسـاحتـه : 01هك 07ار 25س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الطريق الوطنية رقم 12 .

شـرقـا : مطلب رقم 4055 - 28 .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : مقبرة سيدي بورجة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 24 أكتوبر 2002 

- صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 07 يوليو 2000 

- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 14 يناير 2021 

- شهادة إدارية مؤرخة في 12 يناير 2021 

- رسم موقعي ؛

العاشرة   : الساعة  على  مارس2021    18  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 45961 - 30 

تاريخ اإليـداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد سالم الناصري بن الهاشمي بن سالم.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "فدان حيط بياض".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان حيط بياض".

نوعـه : أرض فالحية.

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

دوار الكدادرة.
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مساحته : 2 هـ 37 آر 35 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 19028ر ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : ورثة احمد بن طارق، مطلب رقم 17068ر و محمد الناصري ؛ 

غربا : محمد حنيشات.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 16 -  1442 األول  ربيع   30 : رسم ملكية عدلي مؤرخ في  امللك  أصل 

 27 رقم  األمالك  سجل   07 صحيفة   08 بعدد  مضمن   2020 نوفمبر 

بقسم قضاء األسرة بسيدي قاسم.

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 45962 - 30 

تاريخ اإليـداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد سالم الناصري بن الهاشمي بن سالم.

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

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

نوعـه : أرض فالحية.

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

دوار الكدادرة.

مساحته : 59 آر 22 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : ورثة محمد الزراب ؛

شرقا : جمعة احنيشات ؛ 

غربا : كدار الناصري و الفالقي اخلطابي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 16 -  1442 األول  ربيع   30 : رسم ملكية عدلي مؤرخ في  امللك  أصل 

 27 رقم  األمالك  سجل   07 صحيفة   08 بعدد  مضمن   2020 نوفمبر 

بقسم قضاء األسرة بسيدي قاسم.

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)12h( الساعة الثانية عشر زواال

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

امبارك السوسي     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146349

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021

طالبة التحفيظ : السيدة بوشيلي سيلفانا ماريا ،

االسم الذي يعرف به امللك " أكادير ويل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أكادير ويل "،

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي وطابقني جزئيا ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" أكادير ويل " ،

مساحته : 03 آ 93 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مولود بلفقير ، 

شرقا : اليان ، 

جنوبا : ورثة ادسعيد ، 

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر 2017 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 أغسطس 2017 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2016 ،

رسم معاوضة عدلي مؤرخ في 13 أغسطس 2015 ،

نسخة طبق االصل لعقد هبة عرفي مؤرخ في 31 يوليو 2008 ،

نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ماي 2009 ،

شهادة ادارية عدد 11/2019 بتاريخ 18 يناير 2019 ،

شهادة ادارية عدد 12/2019 بتاريخ 18 يناير 2019 .

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146350

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالبة التحفيظ : السيدة حكيمة برحيم بنت عبيد ،

االسم الذي يعرف به امللك"أبي الغزالن رقم 15 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حكيمة "،

نوعه : أرض عارية محاطة بسور ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" أبي الغزالن طريق اغبولة" ،

مساحته : 01 آ 08 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : االدريسي ساعد محمد ، 

شرقا : امتجار محمد ، 

جنوبا : الطريق ، 

غربا : امكوك محمد ، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 2008 ،

عقد شراء عرفي مؤرخ في 18 يناير 2013 ،

عقد شراء عرفي مؤرخ في 26 يوليو 2006 ،

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .
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مطلب رقم 31-146351
تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالب التحفيظ : السيد احلسن بومهدي بن ابراهيم ،
االسم الذي يعرف به امللك " دار بومهدي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار بومهدي " ،
نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  اوالد  قيادة  وجان  جماعة   : موقعه 
املدعو"دوار ادعبال أوعلي"،

مساحته : 02 آ 50 س تقريبا ،
حدوده : 

شماال : لالحاجة ، 
شرقا : الطريق ، 
جنوبا : الطريق ، 
غربا : لالحاجة ، 

احلقوق العينية : الشيء
أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 28 أبريل 2015 ،
نسخة طبق االصل لعقد شراء عرفي مؤرخ في 14 سبتمبر 2000 ،

 04 في  وجان مؤرختني  بجماعة  القائد  اداريتني عن خليفة  شهادتني 
ابريل و 18 ماي 2015 عددي 263 و 414 .

على   2021 مارس   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " أكادير ويل" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1068 

املؤرخة في 19 يونيو 2019،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 06 يناير2021 فإن مسطرة حتفيظ 
 31  -  138962 رقم  التحفيظ  مطلب   " ويل  أكادير  املسمى"  امللك 
دائرة  الكائن ب باحملل املدعو مزارع الضايت جماعة وقيادة ميراللفت 
طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  ايفني  سيدي  واقليم 
التحفيظ االصلي ملساحة قدرها 01 آر 51 س وذلك بناءا على الوثائق 

املدلى بها سابقا وكدا : 
رسم هبة عدلي مؤرخ في 20 يوليو 2020 ،

وكالة عرفية مؤرخة في 10 يونيو 2019 .
والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت
         عبد القادر ابوحامد

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62498 - 35
تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 
كنزة الشعيبي بنت محمد.

جنيبة هومير بنت عبد القادر.

آمنة هومير بنت عبد القادر.

محمد هومير بن عبد القادر.

بصفتهم طالبا التحفيظ على الشياع بينهم بنسبة 4 أسهم من 

32 لألولى و7 أسهم للثانية والثالثة و14 سهما للرابع والكل  أصل 

من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أزرو تيكيدا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أزرو تيكيدا.

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة أكرض، دوار املرس.

مساحته : 05 هـ 56 آر 19 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد اوسعيد ازالغ.

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : ابراهيم امارير.

غربا : الرسم العقاري عدد 11354 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2018.

- صورة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 15 اغسطس 2018.

- شهادة ادارية عدد 23/2020 ق ق ج مؤرخة في 24 يناير 2020

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 مارس 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62499 - 35

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

كنزة الشعيبي بنت محمد.

جنيبة هومير بنت عبد القادر.

آمنة هومير بنت عبد القادر.

محمد هومير بن عبد القادر.

بصفتهم طالبا التحفيظ على الشياع بينهم بنسبة 4 أسهم من 

32 لألولى و7 أسهم للثانية والثالثة و14 سهما للرابع والكل  أصل 

من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تاغزوت.

أرض   : نوعه  تاغزوت.   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

فالحية بها أشجار األركان.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة أكرض، دوار املرس.

مساحته : 03 هـ 59 آر 41 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 2214.

شرقا : مسلك عمومي.
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جنوبا : ابراهيم امرير- احماد ازضوض.

غربا : الشعبة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2018.

- صورة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 15 اغسطس 2018.

- شهادة ادارية عدد 24/2020 ق ق ج مؤرخة في 24 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 مارس 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62500 - 35

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

كنزة الشعيبي بنت محمد.

جنيبة هومير بنت عبد القادر.

آمنة هومير بنت عبد القادر.

محمد هومير بن عبد القادر.

بصفتهم طالبا التحفيظ على الشياع بينهم بنسبة 4 أسهم من 

32 لألولى و7 أسهم للثانية والثالثة و14 سهما للرابع والكل  أصل 

من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أكدال.

أرض   : نوعه  أكدال.   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

فالحية بها أشجار األركان.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة أكرض، دوار املرس.

مساحته : 03 هـ 58 آر 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بيجوان.

شرقا : الشعبة.

جنوبا : ورثة عمر اوحماد.

غربا : الرسم العقاري عدد 25403 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2018.

- صورة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 15 اغسطس 2018.

- شهادة ادارية عدد 19/2020 ق ق ج مؤرخة في 24 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 مارس 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62501 - 35

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

كنزة الشعيبي بنت محمد.

جنيبة هومير بنت عبد القادر.

آمنة هومير بنت عبد القادر.

محمد هومير بن عبد القادر.

بصفتهم طالبا التحفيظ على الشياع بينهم بنسبة 4 أسهم من 

32 لألولى و7 أسهم للثانية والثالثة و14 سهما للرابع والكل  أصل 

من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أسايس.

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

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة أكرض، دوار املرس.

مساحته : 06 هـ 57 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد القادر اجليراري- مطلب التحفيظ 12418 - 35.

شرقا : ورثة محمد اوسعيد ازالغ – بعضا أحمد أزضوض.

جنوبا : ورثة محمد اوسعيد بن لشكر.

غربا : ورثة احلسني اهشطار.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2018.

- صورة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 15 اغسطس 2018.

- شهادة ادارية عدد 22/2020 ق ق ج مؤرخة في 24 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 08 مارس 2021 على الساعة 11 : 30.

مطلب رقم 62502 - 35

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

كنزة الشعيبي بنت محمد.

جنيبة هومير بنت عبد القادر.

آمنة هومير بنت عبد القادر.

محمد هومير بن عبد القادر.

بصفتهم طالبا التحفيظ على الشياع بينهم بنسبة 4 أسهم من 

32 لألولى و7 أسهم للثانية والثالثة و14 سهما للرابع والكل  أصل 

من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الزيت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الزيت.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة أكرض، دوار املرس.
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مساحته : 01 هـ 26 آر 09 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج بوجمعة بن عمر أوسعيد – العربي بوعتو- املدني امبارك.

شرقا : ورثة بريك الفرح.

جنوبا : ورثة البوزاري.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2018.

- صورة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 15 اغسطس 2018.

- شهادة ادارية عدد 21/2020 ق ق ج مؤرخة في 24 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 مارس 2021 على الساعة 11 : 00.

مطلب رقم 62503 - 35

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

كنزة الشعيبي بنت محمد.

جنيبة هومير بنت عبد القادر.

آمنة هومير بنت عبد القادر.

محمد هومير بن عبد القادر.

بصفتهم طالبا التحفيظ على الشياع بينهم بنسبة 4 أسهم من 

32 لألولى و7 أسهم للثانية والثالثة و14 سهما للرابع والكل  أصل 

من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الدار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الدار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة أكرض، دوار املرس.

مساحته : 52 آر 66 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي.

شرقا : محمد اكمران.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2103 - 35.

غربا : ورثة بوزاري.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2018.

- صورة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 15 اغسطس 2018.

- شهادة إدارية عدد 20/2020 ق ق ج مؤرخة في 24 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 08 مارس 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62504 - 35

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020.

طالب التحفيظ : 

احلسني عربي بن حمو.

زهرة عربي بنت حمو.

يدار اسبوب بن محمد.

سميرة اسبوب بنت ادار.

عمر أسبوب بن ادار.

حسناء أسبوب بنت ادار.

غزالن اسبوب بنت ادار.

محمد اسبوب بن ادار.

مصطفى عربي بن حمو. 

محمد عربي بن حمو.

448 سهما  بنسبة  بينهم  الشياع  للتحفيظ على  بصفتهم طالبا 

من أصل 1792 سهما لألول، وبنسبة 616 سهما للثانية، وبنسبة 49 

سهما للثالث، و25 سهما للرابعة، و50 سهما للخامس، 25 سهما 

سهما  و448  للثامن،  سهما  و50  للسابعة،  سهما  و25  للسادسة، 

للتاسع، و 56 سهما لألخير والكل من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بوبلوز.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوبلوز. نوعه : أرض بها 

دار من طابق أرضي ومطفية، مغروسة بأشجار مختلفة.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار الغزوة.

مساحته : 12 آر 69 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي عرضه 6 أمتار.

شرقا : ورثة جدية بنت بريك - ممر عمومي ذو عرض متغير.

جنوبا : ورثة محمد بن حلسن املدني.

غربا : ورثة برزي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 1959.

- رسم إراثة عدلية مؤرخة في 16 نوفمبر 1992.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 15 يناير 2014.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 4 مؤرخة في 02 مارس 2015.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في فاحت أبريل 2015.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 6 مؤرخة في 28 نوفمبر 2015.

- رسم فريضة عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.

- موجب ملحق تسمية عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2016.

- رسم صدقة مؤرخ في 03 سبتمبر 2015.

- تصريح بالشرف عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 05 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.
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مطلب رقم 62505 - 35

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد الكامل الدجيجي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك عبد الكامل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك عبد الكامل. 

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي وسطح وبها بئر وبالوعة.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار الغزوة.

مساحته : 06 آر 88 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 23035 - 35 ومطلب التحفيظ امللغى 

عدد 8496 - 35.

شرقا : ممر عمومي عرضه 04 أمتار- وبعضا الرسم العقاري عدد 26300 - 35.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 25777 - 35.

غربا : الرسم العقاري عدد 27153 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 1984.

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 08 سبتمبر 1990.

- عقد تنازل عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 28 نوفمبر 2006.

- ملحق تنازل عرفي مسجل بتاريخ 17 نوفمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 08 مارس 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62506 - 35

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حسن فكون ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مور الزيتون.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مور الزيتون.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وشجرة تني.

موقعه : اقليم الصويرة، باشوية وجماعة احلنشان، دوار الفريحات.

مساحته : 25 آر 64 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد فكون.

شرقا : الطريق.

جنوبا : ورثة محمد فكون - الركراكي بن ميلود.

غربا : ورثة عبد الكبير الشاوي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ 16 ماي 2013.

-صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 08ق.ش.د مؤرخة في 13 ماي 2013.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 08 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62507 - 35

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف غرباوي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك يوسف ومرمي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك يوسف ومرمي.

أرضي  تتكون من طابق  دار للسكن  بناية عبارة عن  بها  أرض   : نوعه 

وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعه : مدينة الصويرة، زنقة أكادير رقم 3 و 7.

مساحته : 01 آر 12 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 27471 - 35 و 28817 - 35.

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 28956 - 35 و 2514 - 35.

جنوبا : الزنقة.

غربا : الرسمني العقاريني عدد 18838 - 35 و 28817 - 35 - جبار موالي 

ابراهيم – احلاج بورشوق - احلاج ميلود.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2011.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2001.

- نسخة عدلية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 أبريل 1983.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2012.

- رسم عدلي مؤرخ في 28 اغسطس 1988. 

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يونيو 1939.

- رسم إراثة وفريضة عدلية مؤرخة في 21 ابريل 2011.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 08 مارس 2021 على الساعة 14 : 00.

مطلب رقم 62508 - 35

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالبي التحفيظ : 

بوشعيب صغير بن رحال.

نزهة خلداوي بنت أحمد.

بصفتهما طالبي التحفيظ على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : باطن اجلنانات

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : باطن اجلنانات 

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار ليسرا.

مساحته : 20 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد لشراوي.

شرقا : ورثة الرجراجي البدوي بن ميلود.
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 18772 - 35.

غربا : الطريق العمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 1989.

- نسخة عدلية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 فبراير 1989.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 يونيو 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 مارس 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62509 - 35

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : كبيرة أضعف بنت احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : زنيكة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زنيكة نوعه : أرض عارية.

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

دوار بوزمور.

مساحته : 05 آر 74 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد أضعاف.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3608 - 35.

جنوبا : فاطمة أضعاف.

غربا : رسم عقاري عدد 29135 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 يوليو 1965.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ 10 يوليو 1965.

- رسم عطية عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2018.

- نسخة عدلية لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 28 أبريل 2017.

- شهادة إدارية عدد 21/2018 مؤرخة في 25 ابريل 2018.

- وكالة عرفية مسجلة بتاريخ 24 ديسمبر 2020.

- طلب مصحح اإلمضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 مارس 2021 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 62510 - 35

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : كرمية بوربوح بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : زنيكة.

أرض   : نوعه  زنيكة.   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

فالحية من قطعتني بها أشجار الزيتون.

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

دوار بوزمور.

مساحته : 11 آر 48 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : السعدية بوتزيل - ابراهيم أضغف.

شرقا : كبيرة أضعف – محمد أضعف.

جنوبا : الرسم العقاري 29135 - 35 .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3608 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 يوليو 1965.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ 10 يوليو 1995.

- نسخة عدلية لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 28 أبريل 2017.

- رسم عطية عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2018.

- رسم عطية عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2018.

- شهادة إدارية عدد 21/2018 مؤرخة في 25 ابريل 2018.

- شهادة إدارية عدد 21/2018 مؤرخة في 25 ابريل 2018.

- وكالة عرفية مسجلة بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 مارس 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62511 - 35

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : فاطمة أضعف بنت احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : زنيكة.

أرض   : نوعه  زنيكة.   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

فالحية بها أشجار الزيتون.

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

دوار بوزمور.

مساحته : 05 آر 74 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : كبيرة أضعف.

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3608 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة عدلية لرسم إستمرار عدلي مؤرخ في 10 يوليو 1965.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ 10 يوليو 1995.

- نسخة عدلية لرسم ملحق عدلي مؤرخ في 28 أبريل 2017.
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- رسم عطية عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2018.

- شهادة إدارية عدد 21/2018 مؤرخة في 25 ابريل 2018.

- وكالة عرفية مسجلة بتاريخ 28 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 مارس 2021 على الساعة 11 : 30.

مطلب رقم 62512 - 35

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : رشيدة بكاري بنت أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : جنان سعيدون.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان سعيدون.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة احلسينات، دوار 

آيت بلقايد.

مساحته : 03 هـ 70 آر 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد بن عمر.

شرقا : مسلك عمومي عرضه 6 أمتار.

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 4 أمتار.

غربا : ورثة أحمد بن عمر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.

- شهادة إدارية عدد 26/2018 مؤرخة في 19 أكتوبر 2020.

- وكالة عرفية مؤرخة في 12 ابريل 2010.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62513 - 35

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : عبد املنعم بن الشيخ بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أكدال اخلريبات1-

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أكدال اخلريبات2-

نوعه : أرض عارية بها أشجار األركان.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار اد الكرميي.

مساحته : 38 آر 17 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العربي بن الشيخ.

شرقا : حلسن تقبيلت.

جنوبا : العربي بن الشيخ.

غربا : الطريق العمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- - رسم هبة عدلي مؤرخ في 28 يوليو 2020.

- ملحق لرسم هبة عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 مارس 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 يناير 2008.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2007.

- شهادة إدارية عدد 36/2020 مؤرخة في 21 أكتوبر 2020.

- نسخة عدلية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 يناير 2007.

- وكالة عرفية مؤرخة في 04 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 مارس 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 62514 - 35

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : حلسن عسيني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الفيلية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان فريتز.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل والزيتون.

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

دوار العبيدات.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بنكيران.

شرقا : الرسم العقاري عدد 23057 - 35.

جنوبا : ورثة احمد احلميدية.

غربا : طريق عمومية عرضها 4 أمتار – فتيحة أوالمني.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- - رسم عطية عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 2005.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2020.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2020.

- شهادة إدارية عدد 10/2020 مؤرخة في 04 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 10 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62515 - 35

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : الرجراجي احلفراوي بن ميلود.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : حتت الدار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حتت الدار. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار والزيتون.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان، جماعة الكرميات، دوار 

الزاوية.
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مساحته : 03 هـ 12 آر 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عمر احلفراوي.

شرقا : احلاج محمد بالعسري.

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 03 أمتار.

غربا : مسلك عمومي عرضه مترين.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 فبراير 2020.

- شهادة إدارية عدد 08/ق.ق.ج/ش.ق مؤرخة في 06 فبراير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 11 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62516 - 35

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : رشيد واعدودي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ادا املوذن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ادا املوذن.

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : بلدية الصويرة، دوار الغزوة.

مساحته : 02 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الكرمي بو اجلليل.

شرقا : مينة مصلح.

جنوبا : بوجمعة اعراب - بعضا طريق عرضه 03 أمتار.

غربا : الرسم العقاري عدد 22410 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.

- شهادة ادارية عدد 08 مؤرخة في 09 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 15 مارس 2021 على الساعة 14 : 30.

مطلب رقم 62517 - 35

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : اِبراهيم الوافي بن أحماد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مطرك أبيه بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مطرك أبيه بن عمر.

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أقرمود، دوار أكماض.

مساحته : 07 آر 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد الوافي.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : مسلك عمومي.

غربا : ورثة احلاج املهدي - ورثة أحمد املوذن.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2019.

- شهادة ادارية عدد 39/2019 مؤرخة في 16 اغسطس 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 15 مارس 2021 على الساعة 14 : 00.

مطلب رقم 62518 - 35

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : أحمد أترميش بن البشير.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أركانة سيدي يحيى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أركانة سيدي يحيى.

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرا، دوار ملسامي.

مساحته : 13 هـ 90 آر 56 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الكروج - ورثة حميد عزابة - ورثة الشيشي.

شرقا : طريق عمومي – ورثة سي سعيد.

جنوبا : ورثة سي سعيد - ورثة حميد عزابة.

غربا : مسلك عمومي عرضه 04 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت فبراير 2015.

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 23 اغسطس 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2020.

- شهادتني إداريتني حتت عدد 24 و 25 مؤرختني في 19 اغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 15 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62519 - 35

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : أحمد أترميش بن البشير.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : سيدي يحيى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سيدي يحيى. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرا، دوار ملسامي.

مساحته : 04 هـ 02 آر 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الكروج - مسلك عمومي.
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شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : ورثة عزابة.

غربا : ورثة الكروج - ورثة حميد عزابة - ورثة السي سعيد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت فبراير 2015.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 اغسطس 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2020.

- شهادة إدارية حتت عدد 23 مؤرخة في 19 اغسطس 2020

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 15 مارس 2021 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 62520 - 35

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : البشير عيوش بن الرجراجي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار احلمولي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار احلمولي.

نوعه : أرض عارية بها بيت مهدوم.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرا، دوار أكدير.

مساحته : 10 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الرجراجي بن العياشي.

شرقا : ورثة الرجراجي بن العياشي - الطريق.

جنوبا : ورثة احلاج الرجراجي – رشيدي محمد.

غربا : ورثة احلاج الرجراجي – رشيدي محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 08 ماي 1988.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ماي 1988.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 16 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62521 - 35

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : موالي رشيد مورضي بن احلاج أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فوك الدالية. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فوك الدالية.

نوعه : أرض فالحية. 

جماعة  الشمالية،  الشياظمة  قيادة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

تفتاشت، دوار لكواوات.

مساحته : 70 آر 86 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : علي الساخري.

شرقا : مصطفى بن البشير.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6834 - 35.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يونيو 2020.

- ملحق لرسم إستمرار ولرسم شراء عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2020.

- وكالة عرفية مسجلة 03 اغسطس 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 17 مارس 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62522 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احلسن أكوردي بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تفردين. 

أرض   : نوعه  تفردين.   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

فالحية بها أشجار األركان.

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

دوار آيت ياسني.

مساحته : 20 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية بعرض متغير.

شرقا : أحمد برشوق - مبارك الصاحلي.

جنوبا : مبارك الصاحلي.

غربا : سعيد شاينا – ممر عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 يناير 2020.

إدارية عدد 14/2020 ق ق ج مؤرخة  - صورة شمسية لشهادة 

في 07 يناير 2020.

- شهادة إدارية عدد 06/2020 مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

- طلب مصحح اإلمضاء بتاريخ 08 يناير 2021.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 18 مارس 2021 على الساعة 10 : 00.

مطلب رقم 62523 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : أحمد برشوق بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تفردين. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تفردين.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.
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موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 

دوار آيت ياسني.

مساحته : 10 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية بعرض متغير.

شرقا : زهرة هوما.

جنوبا : مبارك الصاحلي.

غربا : حلسن أكوردي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ 11 فبراير 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 يناير 2020.

إدارية عدد 14/2020 ق ق ج مؤرخة  - صورة شمسية لشهادة 

في 07 يناير 2020.

- شهادة إدارية عدد 06/2020 مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

- طلب مصحح اإلمضاء بتاريخ 08 يناير 2021.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 18 مارس 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62524 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : خديجة صبري بنت حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تفردين. 

أرض   : نوعه  تفردين.   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

فالحية بها أشجار األركان.

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

دوار آيت ياسني.

مساحته : 11 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : مبارك الصاحلي.

شرقا : مبارك الصاحلي.

جنوبا : محمد موما.

غربا : طريق عمومية بعرض 12 متر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ 11 فبراير 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 يناير 2020.

إدارية عدد 14/2020 ق ق ج مؤرخة  - صورة شمسية لشهادة 

في 07 يناير 2020.

- شهادة إدارية عدد 06/2020 مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

- طلب مصحح اإلمضاء بتاريخ 08 يناير 2021.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 18 مارس 2021 على الساعة 13 : 00.

مطلب رقم 62525 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : سعيد شينة بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تفردين. 

أرض   : نوعه  تفردين.   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

فالحية بها أشجار األركان.

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

دوار آيت ياسني.

مساحته : 10 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أمكاز – طريق عمومي بعرض متغير.

شرقا : احلسن أكوردي.

جنوبا : احلسن أكوردي.

غربا : ممر عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ 11 فبراير 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 يناير 2020.

إدارية عدد 14/2020 ق ق ج مؤرخة  - صورة شمسية لشهادة 

في 07 يناير 2020.

- شهادة إدارية عدد 06/2020 مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

- طلب مصحح اإلمضاء بتاريخ 08 يناير 2021.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 18 مارس 2021 على الساعة 11 : 00.

مطلب رقم 62526 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مبارك الصاحلي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تفردين. 

أرض   : نوعه  تفردين.   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

فالحية بها أشجار األركان.

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

دوار آيت ياسني.

مساحته : 10 آر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أحمد برشوق – وبعضا حلسن أكوردي.

شرقا : زهرة موما.

جنوبا : محمد موما - خديجة صبري.

غربا : ممر عمومي يعرض 12 متر.

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ 11 فبراير 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 يناير 2020.

- شهادة إدارية عدد 06/2020 مؤرخة في 10 ديسمبر 2020.

إدارية عدد 14/2020 ق ق ج مؤرخة  - صورة شمسية لشهادة 

في 07 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 18 مارس 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62527 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : علي بورشوق بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك إفرد أومان. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك إفرد أومان. 

نوعه : أرض عارية.

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

دوار آيت ياسني.

مساحته : 10 آر 56 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد الكورة.

شرقا : محمد الكورة.

جنوبا : محمد الكورة.

غربا : طريق عمومية بعرض متغير.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ 28 فبراير 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 مارس 2012.

شهادة إدارية عدد 09/2020 مؤرخة في 26 ديسمبر 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 18 مارس 2021 على الساعة 14 : 00.

مطلب رقم 62528 - 35

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021

طالبة التحفيظ : احملجوب الوالي بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الدار.

بها  أرض   : نوعه  الدار   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

بناية تتكون من سكنى بالسفلي.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار العرب.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : بن عبد النبي عبدا.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 10492 - 35.

جنوبا : رسم عقاري عدد 1857 - 35.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 8775 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 4 أكتوبر 1992.

- رسم عطية عدلي مؤرخ 23 اغسطس 2007.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 22 مارس 2021 على الساعة 09 : 00.

خالصة إصالحية -تتعلق بامللك املسمى : دار هبة.

مطلب رقم 59782 - 35 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1059 املؤرخة في 17 ابريل 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 13 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "دار هبة" ذي مطلب التحفيظ عدد 59782 - 35، الكائن 

36 زنقة أكادير، ستتابع من اآلن فصاعدا في  مبدينة الصويرة، الرقم 

بوسكري  بنت  زهرة  السيدة  األصلية  التحفيظ  طالبة  نفس  اسم 

باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 80 سنتيار، بناء على 

عمال  أعاله،  املذكور  للمطلب  تدعيما  سابقا  املودعة  العقود  نفس 

مبقتضيات الفقرة األخيرة من املادة 31 من مرسوم 14 يوليو 2014.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77791 - 37 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : املصطفى املرابط بن اليزيد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية عني الرفاعني " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كدية عني ارفاعني ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات حي الدشيار امللحقة 

اإلدارية الثانية احملل املدعوكدية عني ارفاعني ؛ 

مساحته : 00 ار 76 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عبدالسالم بن اخلمارالدرقاوي ؛ 

شرقا : ورثة التونتي ؛ 

جنوبا : : الطريق رقم 31 عرضها 10 امتار ، 

غربا : الطريق عرضها 10 امتار ؛
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 13 يونيو 1995 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 4 يناير 2021 ، 

شهادة إدارية بتاريخ 08 يناير 2021 

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77792 - 37 

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021 .

طالبة التحفيظ : مرمي الشرعي بنت حلسن 

محمد الشرعي بن حلسن بنسبة متساوية بينهما .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البويبة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البويبة ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات حي الدشيار امللحقة 

اإلدارية الثانية احملل املدعو البويبة ؛ 

مساحته : 02 ار 05 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة احمد العشميط ؛ 

شرقا : ورثة السعيدي محمد بن لعياشي ؛ 

جنوبا : : ورثة سي عبدالسالم البوعدلي ، 

غربا : عبدالسالم بن احلاج محمد الداتو ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي بتاريخ 3 اغسطس 1992 ؛

ملحق إصالحي عدلي بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ 9 يناير 2020 .

 .h 10 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2021 على الساعة

مطلب رقم 77793 - 37 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : سعيد الطويل بن العربي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السانية " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : السانية ؛

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة وثالثة اصطبالت و بناية 

من طابق ارضي ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة ارغيوة احملل املدعو مزارع و 

أمالك احلاجيني ؛ 

مساحته : 07 هـ 31 ار 11 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة سيدي امحمد الشنتوفي بن سيدي عبدالكرمي ؛ 

شرقا : الشفق )الطريق( ؛ 

جنوبا : : عبداللطيف البراهمي بن محمد ، 

غربا : مطلب رقم 795 - 37 )االحباس( ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم ملكية عدلي بتاريخ 14 نوفمبر 2020 ؛

 .h 9 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19مارس 2021 على الساعة

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بتاونات

          محمد الكحل

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2747 - 38 

تاريـخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبي التحفيظ : 

محمد يوسف البقالي بن احمد بن عبد السالم 1/1 من حق االنتفاع 

زينب البقالي بنت محمد يوسف بنسبة 1/2 من حق الرقبة 

سكينة البقالي بنت محمد يوسف بنسبة 1/2 من حق الرقبة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الشفك ام قنوفة «.

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

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، عني العودة ام عزة دوار اوالد ميمون.

نوعه : ارض فالحية . 

مساحته : 1 هـ 29 ار 79س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة بن صالح بن قدور ؛

شرقا : ورثة بن صالح بن قدور؛

جنوبا : بنعاشر الفاطمي 

غربا : طريق اجلمالة.

العالي  الكهربائي  التيار  : خط  العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

عند عالمات احلد ب10 ب11 ب4 و ب5

اصل امللك : 

 12 1402هـ املوافق ل  الثاني  17 ربيع  رسم استمرار عدلي مؤرخ في 

فبراير 1982 ضمن حتت عدد 436 صحيفة 419 كناش 1 رقم 80 بتاريخ 

: 21 ربيع الثاني 1404

 2010 املوافق ل22 مارس  الثاني1431  ربيع   05 اراثة عدلي مؤرخ في  رسم 

ضمن بعدد 157 صحيفة 224 بتاريخ 30 مارس 2010 

 8 نسخة مطابقة لألصل ملوجب تصحيح املساحة عدلي مؤرخ في 

 104 107 صحيفة  2010 ضمن بعدد  يونيو   21 املوافق ل   1431 رجب 

بتاريخ 24 يونيو 2010كناش اخملتلفة رقم 10
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نسخة طبق االصل لرسم ارثة عدلي مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1434 

املوافق ل04 مارس 2013 ضمن بعدد 253 صحيفة 362 كناش التركات 

رقم 16 بتاريخ 14 مارس 2013 

عقد بيع عدلي مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1435 املوافق ل 14 فبراير 2014 ضمن 

بعدد 171 صحيفة 245كناش االمالك رقم 90 بتاريخ 19 مارس 2014 

اشهاد عدلي مؤرخ في 30 جمادى االخر 1435 املوافق ل30 ابريل 2014 

ضمن بعدد 522 صحيفة 459 كناش اخملتلفة رقم 177 بتاريخ 08 ماي 2014 

اشهاد بفتح ملف النيابة الشرعية رقم 08/1619/2014 مؤرخ في 15 

ابريل 2014 

 15 املوافق ل   1435 الثانية عام  15 جمادى  عقد بيع عدلي مؤرخ في 

 90 رقم  االمالك  كناش   348 صحيفة   243 بعدد  ضمن   2014 ابريل 

بتاريخ 24 ابريل 2014 

عقد صدقة عدلي مؤرخ في 15 شوال 1438 املوافق ل 10 يوليو 2017 ضمن 

بعدد 39 صحيفة 54 كناش االمالك رقم 96 بتاريخ 03 اغسطس 2017 

141مؤرخة  ادارية رقم 14/2014 عدد  صورة مطابقة لالصل لشهادة 

في 12 مارس 2014 مسلمة من دائرة عني العودة جماعة ام عزة .

142مؤرخة  ادارية رقم 15/2014 عدد  صورة مطابقة لالصل لشهادة 

في 12 مارس 2014 مسلمة من دائرة عني العودة جماعة ام عزة .

صورة شمسية لشهادة ادارية رقم 32/2017 عدد 359 مؤرخة في 30 

يونيو 2017 مسلمة من دائرة عني العودة جماعة ام عزة .

صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 30 يونيو 2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 مارس 2021 على 

الساعة العاشرة صباحا.

3 - تصميم موقعي 

مطلب رقم 2748 - 38 

تاريـخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبي التحفيظ : 

دردار جالل بن ابراهيم بنسبة 896/2047

دردار فؤاد ابن ابراهيم بنسبة 896/2047

موالت فاطنة بنت العربي بنسبة 255/2047.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الرمل «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الرمل «.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، عني العودة املنزه دوار اوالد بوطيب.

نوعه : ارض عارية. 

مساحته : 20 ار47 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ممر عرضه عرضه مترين ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 25623ر؛

جنوبا : جواد دردار ومن معه وممر عمومي عرضه 04 امتار لصالح جميع املالكني 

غربا : الرسم العقاري 94412 - 03.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

استمرار امللك مؤرخ في 22 صفر اخلير 1442هـ املوافق ل 10 اكتوبر 2020 

كناش   2020 اكتوبر   19 بتاريخ   305 صحيفة   189 عدد  حتت  ضمن 

االمالك رقم 20 

شهادة ادارية عدد 11/2020 مؤرخة في 08 اكتوبر 2020 مسلمة من 

قيادة املنزه دائرة عني العودة. 

تصميم موقعي

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 23 مارس 2021 على 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31997 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة اميان ايت بوغاز بنت محمد.

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

نوعـه : ارض فالحية.

ودائرة  قيادة  احلمري  موسى  سيدي  جماعة  بوحصيرة  دوار   : موقعه 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 30 ار 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ادكايكي؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة ادكايكي؛

غربا : الرسم العقاري عدد 26108 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع تابث التاريخ عرفي مؤرخ في 29 ديسمبر 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2017.

تاريخ التحديد : 15 مارس 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31998 - 39

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد حلنيش رشيد بن البشير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حلنيش «.    

نوعـه : ارض عارية .

أوالد  قيادة  البيضاء  الكدية  لرجام جماعة  السمومات  دوار   : موقعه 

امحلة دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.
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مساحته : 03 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد الفاسي؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : بوشعيب الدريوش؛

غربا : علي بن عبد اهلل؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع تابث التاريخ عرفي مؤرخ في 27 اغسطس 2018.

- نسخة طبق األصل لعقد شراء عدلي مؤرخ في 15 يناير 2021.

- نسخة طبق األصل لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 15 يناير 2021.

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 فبراير 2019.

تاريخ التحديد : 19 مارس 2021 على الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 31999 - 39

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عثمان قشي بن موحا.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : عبد الهادي الريان؛ 

جنوبا : فاطمة بنت محمد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 30 اكتوبر 1998.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 31 يوليو 2003.

- رخصة السكن عدد 86/03 مؤرخة في 18 اغسطس 2003.

تاريخ التحديد : 19 مارس 2021 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 32000 - 39

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عمر اجريف بن ابراهيم.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عالل الشيضمي؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : احلسن ايت املودن؛

غربا : ورثة الكيحل منهم الكيحل؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ابريل 2014.

- نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير 1997.

- نسخة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 14 مارس 2005.

تاريخ التحديد : 22 مارس 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32001 - 39

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى احليان بن عبد املالك.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار اسدرمي جماعة و قيادة والقاضي دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

مساحته : 71 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت الهاشم منهم احليان؛ 

شرقا : مقر قيادة والقاضي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ايت بال حمو؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2019.

تاريخ التحديد : 22 مارس 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32002 - 39

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد يونس ايت العليم بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تالبرات 2 «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار وجماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت دائرة أوالد برحيل 

اقليم تارودانت.

مساحته : 70 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ايت بلحاج؛ 

جنوبا : اكجضاض؛

غربا : مارس محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 07 اكتوبر 2008.

- نسخة طبق األصل لعقد قسمة عرفية مؤرخة في 22 سبتمبر 2008.
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- نسخة طبق األصل لنسخة وكالة عدلية مؤرخة في 21 ماي 2004.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 23 يوليو 2009.

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 مارس 2018.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 32003 - 39

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احلسن ايت العليم بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تالبرات 1 «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار وجماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت دائرة أوالد برحيل 

اقليم تارودانت.

مساحته : 30 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الساقية واكجضاض؛ 

شرقا : ايت بلحاج؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 07 اكتوبر 2008.

- نسخة طبق األصل لعقد قسمة عرفية مؤرخة في 22 سبتمبر 2008.

- نسخة طبق األصل لنسخة وكالة عدلية مؤرخة في 21 ماي 2004.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 17 مارس 2001.

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 مارس 2018.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2021 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 32004 - 39

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة نزهة بويسك بنت سعيد.

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

نوعـه : بناية سفلية.

موقعه : خارج باب القصبة احملايطة بلدية تارودانت.

مساحته : 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الصاحلي؛

غربا : الرسم العقاري عدد 33149 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2020.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 11 يوليو 2018.

- ملحق عقد شراء مؤرخ في 19 سبتمبر 2018.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 20 يوليو 2012.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 31 يوليو 2012.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 21 يونيو 2018.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2020.

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2019.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 01 فبراير 1986.

- نسخة طبق األصل لعقد اراثة عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 1995.

- نسخة طبق األصل لعقد اراثة عدلي مؤرخ في 30 مارس 2012.

- نسخة طبق األصل لعقد اراثة عدلي مؤرخ في 27 يونيو 2018.

- نسخة طبق األصل لعقد اراثة عدلي مؤرخ في 16 ماي 2018.

- رخصة البناء عدد 2019/63 مؤرخ في 09 ابريل 2019.

تاريخ التحديد : 22 مارس 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31005 - 39

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عدو مصطفى بن علي.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : بويفرنة بلدية تارودانت.

مساحته : 87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك خاي؛ 

شرقا : الصبار احلبيب؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : إبراهيم بوضبر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 ديسمبر 2005.

- نسخة طبق األصل لشهادة ادارية مؤرخة في 10 يناير 2012.

تاريخ التحديد : 22 مارس 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 32006 - 39

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبو التحفيظ :

- السيدة فاطمة عفيفي بنت محمد بنسبة 05/40 .

- السيدة أسماء كابور بنت احمد بنسبة 07/40 .

- السيدة منى كابور بنت احمد بنسبة 07/40 .

- السيد محمد كابور بن احمد بنسبة 14/40 .

- السيدة لبنى كابور بنت احمد بنسبة 07/40 .

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار عني املديور جماعة وقيادة مشرع العني دائر أوالد

تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 27 ار 60 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : الترحمينة محمد؛ 

شرقا : ادريس بنلعياش؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3435/س؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3435/س؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم تبوث ملكية عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2020.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 اغسطس 2019.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32007 - 39

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبو التحفيظ :

- السيدة فاطمة عفيفي بنت محمد بنسبة 05/40 .

- السيدة أسماء كابور بنت احمد بنسبة 07/40 .

- السيدة منى كابور بنت احمد بنسبة 07/40 .

- السيد محمد كابور بن احمد بنسبة 14/40 .

- السيدة لبنى كابور بنت احمد بنسبة 07/40 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بومازين «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار عني املديور جماعة وقيادة مشرع العني دائر أوالد

تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 19 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت الكوتر منهم ايت الكوتر محمد؛ 

شرقا : بن شرقي محمد؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : زغرات عمر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم تبوث ملكية عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2020.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 اغسطس 2019.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32008 - 39

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبو التحفيظ :

- السيدة فاطمة عفيفي بنت محمد بنسبة 05/40 .

- السيدة أسماء كابور بنت احمد بنسبة 07/40 .

- السيدة منى كابور بنت احمد بنسبة 07/40 .

- السيد محمد كابور بن احمد بنسبة 14/40 .

- السيدة لبنى كابور بنت احمد بنسبة 07/40 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك تاع حمو «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار عني املديور جماعة وقيادة مشرع العني دائر أوالد

تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 08 ار 94 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الهاشمي؛ 

شرقا : ورثة اجلياللي منهم الساملي عبد اجمليد؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الترحمنة محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم تبوث ملكية عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2020.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 اغسطس 2019.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32009 - 39

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبو التحفيظ :

- السيدة فاطمة اكزار بنت حماد بنسبة 1/4.

- السيدة مالك غالب بنت احلسني بنسبة 1/4.

- السيدة دعاء غالب بنت احلسني بنسبة 1/4 .

- السيد عمران غالب بن احلسني بنسبة 1/4 .

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار أوالد ترنة جماعة سيدي بورجا قيادة تازمورت

إقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 31 ار 74 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : صبري العربي؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : السامي موالي احمد؛

غربا : صبري العربي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم تبوث ملكية عدلي مؤرخ في 12 يناير 2020.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 18 يناير 2021.

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في 12 يناير 2021.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2021 على الساعة 13 : 00 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت بالنيابة

احمد زروق    
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محافظة بركان

مطلب رقم 8366  - 40

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : 

نور الدين اسويدي بن عبد القادر بنسبة 1/3 جزء.

عومر السويدي بن عبد القادر بنسبة 1/3 جزء.

محمد اسويدي بن عبد القادر بنسبة 1/3 جزء

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بنعيني1ق2 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بنعيني1ق2 ". 

نوعه : أرض فالحية بورية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي .

مساحته : 32 آ 96 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 67927 - 40

شرقا : السويدي حميد ومن معه ؛ 

جنوبا : السويدي حميد ومن معه ؛ 

غربا : طريق عمومية

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي عدد 95 كناش االمالك رقم 32 بتاريخ 12 اكتوبر 

2020 توثيق بركان .

2.وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 25 ديسمبر 2020

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 8367 - 40

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : 

نور الدين اسويدي بن عبد القادر بنسبة 1/3 جزء.

عومرالسويدي بن عبد القادر بنسبة 1/3 جزء.

محمد اسويدي بن عبد القادر بنسبة 1/3 جزء

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بنعيني1ق1".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بنعيني1ق1 ". 

نوعه : أرض فالحية بورية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي .

مساحته : 01 هـ 14 آ 59 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة السويدي الهاشمية

شرقا : ورثة السويدي الهاشمية ؛ ورثة السويدي املهدي 

جنوبا : ورثة السويدي املهدي ؛ 

غربا : طريق عمومية

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي عدد 15 كناش االمالك رقم 33 بتاريخ 12 اكتوبر 

2020 توثيق بركان .

2.وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 25 ديسمبر 2020

على   2021 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 د.

مطلب رقم 8368  - 40

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ : بنيونس داودي بن حميدة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك بنيونس داودي ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك بنيونس داودي ". 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي عبارة عن محل جتاري .

موقعه : دائرة اكليم جماعة تافوغالت..

مساحته : 25 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ملك املزروعي

شرقا : الطريق 

جنوبا : ملك هرصال ؛ 

غربا : ملك ورثة بنشعو

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.ثبوت ملكية عدلي عدد 257 ضمن بسجل االمالك رقم 62 بتاريخ 

26 يناير 2009 توثيق وجدة .

 12-05-2010 70 بتاريخ  190 سجل االمالك رقم  2.رسم صدقة عدد 

توثيق وجدة.
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 177 بعدد  سجل   81 صحيفة   182 عدد  جتاري  محل  شراء  3.رسم 

بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

4.وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 25 ديسمبر 2020.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى    

 

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30265 - 41

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة يطو بنت رحو سفوح.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : جنان لكبير.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "جنان لكبير". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون وبها سكنى؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة وجماعة راس تبودة،احملل املدعو 

: "مزارع آيت جابر".

مساحته : 22 آ 22 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية و عزيز فجاج؛

شرقا : عزيز فجاج و ورثة محمد بن حدو؛

جنوبا : ورثة محمد بن رزوق؛

غربا : الرسم العقاري رقم 30823 - 41 وطريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 فبراير 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 مارس 2021 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30266 - 41

تاريخ االيداع : 14 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن ميمون بوشعالة.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : احلوض.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلوض". 

نوعـه : أرض فالحية؛

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

املدعو : "احلوض".

مساحته : 56 آ 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حدو عجا بن سعيد،عجا احلسني بن محمد؛

شرقا : فاطمة علولة، خديجة علولة؛

جنوبا : علي شجيع،احلسني شجيع،ميمون شجيع؛

غربا : احلسني بن ميمون بن علي لهبوب؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2017؛ 

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2019؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 أكتوبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 مارس 2021 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30267 - 41

تاريخ االيداع : 18 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بنت يوسف درعاوي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : دمينات.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "دمينات". 

نوعـه : أرض فالحية بها 12 شجرة من الزيتون؛

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

أحمد،احملل املدعو : "فدان دمينات".

مساحته : 02 آ 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر؛

شرقا : مصطفى درعاوي؛

جنوبا : ممر؛

غربا : فاطمة درعاوي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2019؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 مارس 2021 على 

الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي    
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محافظة ميدلت 

مطلب رقم 35889 - 42

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احلسني احلشالفي بن عبد القادر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة متدى نزري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جتزئة. 

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي من تراب؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو رقم 54 زنقة احلطيئة ايت الربع.

مساحته : 01آ60 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : العربي بن معمر ؛

غربا : محمد حموالي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 95 ص 113 كناش االمالك عدد43 بتاريخ 

02 يونيو 2009

 397 341 ص  نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

كناش التركات عدد 15 بتاريخ 02 ديسمبر 1987

 187 147 ص  نسخة من رسم احصاء عدلي ضمن اصلها حتت عدد 

كناش التركات عدد 17 بتاريخ 18 أغسطس 1986

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35890 - 42

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021.

طالب التحفيظ : مراد اشريف بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ريان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ريان. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو متدى نزري ايت الربع.

مساحته : 85 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حياة حموش؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : يوسف حموشي ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 75 عدد  االمالك  كناش   479 ص   386 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 03 يناير 2019

 149 ص   122 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

كناش االمالك عدد 73 بتاريخ 26 يوليو 2017

نسخة من رسم قسمة مشترك عدلي ضمن أصلها حتت عدد 144 

ص 5 كناش التركات عدد 9 بتاريخ 30 ديسمبر 1998

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 35891 - 42

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021.

طالب التحفيظ : حبيبي حبيبي بن الوزاني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار حبيبي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار حبيبي. 

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي وطابق علوي أول؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو زنقة طرفاية.

مساحته : 02آ38س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : البوحاميدي موالي املهدي؛

شرقا : حلسم افضال؛

جنوبا : محمد الشرقاوي وممر ؛

غربا : محمد الشرقاوي والعمراوي عائشة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ   48 رقم  االمالك  317كناش  عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 

18 أكتوبر 2000

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 166 ص 277 كناش االمالك رقم 70 

بتاريخ 30 يونيو 2015

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 344 كناش االمالك عدد 

38 بتاريخ 30 نوفمبر 1994 

 45 االمالك  45 كناش  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

بتاريخ 27 ديسمبر 1997

رسم شراء عدلي مقتطع 75 كناش 47 العدد املتتابع 479 بتاريخ 06 

يونيو 1990

كناش   131 ص   429 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

االمالك عدد 18 بتاريخ 22 نوفمبر 1984

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 35892 - 42

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : هيشام قاسمي بن موالي علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : نهيلة



471 عدد 1152 - 13 جمادى األخرة 1442 )27 يناير 2021(

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : نهيلة. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة سيدي عياد جماعة النزالة، 

احملل املدعو تاوريرت تزكزاوت.

مساحته : 17هـ 32ـآ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ايت املوي مع ايت وياو؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 30956 - 14؛

جنوبا : واد يولكو ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 93 ص 91 كناش االمالك عدد 85 بتاريخ 

06 يناير 2021

 42 التركات عدد  06 كناش  05 ص  لفيف ثبوت متخلف ضمن بعدد 

بتاريخ 11 يونيو 2019

على   2021 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى "تغرمت"

مطلب رقم 6865 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 831 املؤرخة في 03 ديسمبر 2014

مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 22 يناير 2021، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " تغرمت " ذي املطلب رقم 6865 - 42، الكائن بإقليم 

اآلن  من  تتابع  حتميدانت،  املدعو  احملل  الريش  ومدينة  دائرة  ميدلت 

فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ مبساحة 01 آر و62 سنتيار 

01 آر و44 سنتيار  التي اظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة 

الوثائق  بناء على  املذكور وذلك  إيداع املطلب  تقريبا املصرح بها عند 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " ملك حنيني " 

مطلب رقم 35271 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1076 املؤرخة في 14 أغسطس 2019

مسطرة  فإن   ،2021 يناير   22 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " ملك حنيني " ذي املطلب رقم 35271 - 42، 

تتابع من اآلن بإقليم ومدينة ميدلت احملل املدعو اخرمجيون،  الكائن 

فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ، مبساحة 01 أر و40 س التي 

أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة 01آر و31 س تقريبا

املصرح بها عند إيداع املطلب وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9473 - 43

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021؛

االوقاف  وزير  السيد  نيابة عن  اوقاف مركش  ناظر   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمام عرصة بن ابراهيم "؛

نوعه : حمام؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حمام عرصة بن ابراهيم؛ 

مساحته : 14 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : عرصة بن ابراهيم؛

شرقا : يونس البوصيري؛

جنوبا : عرصة بن ابراهيم؛

غربا : عرصة بن ابرهيم؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللك عدد 22 بتاريخ 06 يناير 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 18 مارس 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 9474 - 43

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021؛

االوقاف  وزير  السيد  نيابة عن  اوقاف مركش  ناظر   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمام الزليج "؛

نوعه : حمام؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حمام الزليج؛ 

مساحته : 09 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : علي السفياني؛
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شرقا : زنقة قاع املشرع؛

جنوبا : دحان مصطفى؛

غربا : درب النجم؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللك عدد 23 بتاريخ 06 يناير 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 18 مارس 2021 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 9475 - 43

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : 

محمد شهيد بنسبة 7/24؛

زهراء جادري بنت أحمد بنسبة 3/24؛

آمنة شهيد بنت أحمد بنسبة 7/24؛

خديجة شهيد بنت أحمد بنسبة 7/24؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شهيد "؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابقني علويني؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حارة الصورة،أسول، درب احلمام، رقم 25؛ 

مساحته : 72 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ورثة خوتي؛

شرقا : درب حلمام؛

جنوبا : مصطفى لبتي؛

غربا : الرسم العقاري رقم 37248 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

 150 434 كناش ل عدد  436 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 30 ديسمبر 2013 توثيق مراكش؛

رسم عدلي بتصحيح املساحة ضمن بعدد 459 صحيفة 447 كناش 

اخملتلفة عدد 292 بتاريخ 25 فبراير 2020 تو ثيق مراكش؛

رسم راثة عدلي ضمن بعدد 152 صحيفة 198 كناش عدد 141 بتاريخ 

12 نوفمبر 2013 توثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 361 صحية 186 كناش 

االول رقم 41 بتريخ 06 محرم 1391 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 18 مارس 2021 على الساعة 11 : 30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  الباب 159 "

مطلب رقم 9464 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1148 بتاريخ 30 ديسمبر 2020

مسطرة  فإن  2021؛  يناير   18 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " الباب 159"؛ ذي املطلب رقم 9464 - 43؛ الكائن 

اآلن من  تتابع  159؛  رقم  أوزال  عرصة  دكالة،  باب  املدينة،  مراكش 

فصاعدا في اسم السيد : LUDOVIC PETIT؛ وذلك مبقتضى العقود 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور و كذا عقد موثق مؤرخ في 31 

ديسمبر 2020 . 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

خالد احليطي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157804 - 44

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : 

- الوردي مسعودة بنت احلسن بنسبة 7/56 سهما.

- بلحسن عبدالعالي بن قدور بنسبة 14/56 سهما.

- بلحسن لغزال بنت قدور بنسبة 07/56 سهما.

- بلحسن الضاوية بنت قدور بنسبة 07/56 سهما.

- بلحسن احلسني بن قدور بنسبة 14/56 سهما.

- بلحسن حليمة بنت قدور بنسبة 07/56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان بن الزاويا".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "جنان بن الزاويا".

نوعه : أرض فالحية بها بناية سفلية.

موقعه : دوار املناصرة جماعة وقيادة امطل إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 01 هكتار 80 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الهديلي محمد؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : الفاطمي أحمد والفاطمي عبداللطيف؛

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 2019.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2020.

- إلتزام عرفي مصحح اإلمضاء 04 يناير 2021

- صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 15 مارس 2021 على الساعة 09 30 د صباحا.

مطلب رقم 157805 - 44

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : شمس الدين رشيدة بنت أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلصبة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "احلصبة".
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نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار النجاجرة جماعة وقيادة مطران إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 54 ار 34 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 120036 - 44؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة رشقي أمينة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 ديسمبر 2019.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 16 أكتوبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 15 مارس 2021 على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 157806 - 44

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الدولة كريديد 1".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "ملك الدولة كريديد 1".

نوعه : أرض عارية بها بنايات.

موقعه : مركز سبت املعاريف جماعة كريديد قيادة كريديد احلكاكشة 

دائرة أوالد عمران إقليم سيدي بنور.

مساحته : 29 ار 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الدولة )امللك اخلاص(؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 62/ز؛

جنوبا : طريق؛

غربا : الدولة )امللك اخلاص(.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخ في 18 يناير 2021.

تاريخ التحديد املؤقت : 22 مارس 2021 على الساعة 09 و 30 د.

مطلب رقم 157807 - 44

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الدولة كريديد 2".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "ملك الدولة كريديد 2".

نوعه : أرض عارية بها بنايات.

موقعه : مركز سبت املعاريف جماعة كريديد قيادة كريديد احلكاكشة 

دائرة أوالد عمران إقليم سيدي بنور.

مساحته : 27 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الدولة )امللك اخلاص(؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 62/ز؛

جنوبا : طريق؛

غربا : الدولة )امللك اخلاص(.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخ في 18 يناير 2021.

تاريخ التحديد املؤقت : 22 مارس 2021 على الساعة 11.

مطلب رقم 157808 - 44

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الدولة كريديد 3".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "ملك الدولة كريديد 3".

نوعه : أرض عارية بها بنايات.

موقعه : مركز سبت املعاريف جماعة كريديد قيادة كريديد احلكاكشة 

دائرة أوالد عمران إقليم سيدي بنور.

مساحته : 01 هكتار 27 ار 55 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الدولة )امللك اخلاص(؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 62/ز؛

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخ في 18 يناير 2021.

تاريخ التحديد املؤقت : 22 مارس 2021 على الساعة 12 و30 د.

مطلب رقم 157809 - 44

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الدولة كريديد 4".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "ملك الدولة كريديد 4".

نوعه : أرض عارية بها بنايات.

موقعه : مركز سبت املعاريف جماعة كريديد قيادة كريديد احلكاكشة 

دائرة أوالد عمران إقليم سيدي بنور.

مساحته : 90 ار 87 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 335/ز؛

جنوبا : طريق؛

غربا : الرسم العقاري رقم 335/ز.
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- مستخرج من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخ في 18 يناير 2021.

تاريخ التحديد املؤقت : 22 مارس 2021 على الساعة 14.

مطلب رقم 157810 - 44

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : -سراج احلق الكبير بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قلقولة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "قلقولة".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار العمارنة الشعاب جماعة بني تسيريس قيادة العونات 

إقليم ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 18 ار 73 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقم 112674 - 44 و 112673 - 44؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 112719 - 44؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 112718 - 44؛

غربا : مطلبي التحفيظ رقم 112717 - 44 و 112672 - 44.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم وعد بالبيع عدلي مؤرخ في 16 أغسطس 2016.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 09 أغسطس 2016.

- محضر امتناع عن التنفيذ مؤرخ في 19 أكتوبر 2020. 

- حكم احملكمة االبتدائية عدد 529 مؤرخ 25 ديسمبر 2019.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 24 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 11 و 45 د.

مطلب رقم 157811 - 44

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : سراج احلق الكبير بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قلقولة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "قلقولة".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار العمارنة الشعاب جماعة بني تسيريس قيادة العونات 

إقليم ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 23 ار سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقم 112674 - 44 و 112697 - 44؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 112720 - 44؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 41393 - 44؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 112719 - 44.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم وعد بالبيع عدلي مؤرخ في 16 أغسطس 2016.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 09 أغسطس 2016.

- محضر امتناع عن التنفيذ مؤرخ في 19 أكتوبر 2020. 

- حكم احملكمة االبتدائية عدد 529 مؤرخ 25 ديسمبر 2019.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 24 نوفمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 12 و 30 د.

مطلب رقم 157812 - 44

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021. 

طالب التحفيظ : 

- بلفقير املصطفى بن محماد بنسبة 2/7 سهما.

- بلفقير فاطمة بنت محماد بنسبة 1/7 سهما.

- بلفقير أحماد بن محماد بنسبة 2/7 سهما.

- بلفقير جنية بنت محماد بنسبة 1/7 سهما.

- اجميض ربيعة بنت محمد بنسبة 1/7 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بلفقير".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "بلفقير".

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

موقعه : شارع الروداني إقليم ومدينة سيدي بنور.

مساحته : 01 ار سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن يزة وزينب بنت عبدالسالم؛ 

شرقا : ملك األوقاف، طريق، العباسي عبداحلفيظ، أحمد بن الطاهر 

وأحمد بن معروف؛

جنوبا : ورثة بن دام؛

غربا : ورثة بن يزة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ أصلها في 14 مارس 1983.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 ماي 1995.

- شهادة إدارية مؤرخة في 07 سبتمبر 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 07 سبتمبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2021 على الساعة 14.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دومني مافر" 

مطلب رقم 31215 ج

مبقتضى مطلب اصالحي في 16 فبراير 2016. فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى "دومني مافر" ذي مطلب التحفيظ رقم 31215 ج دوار مجالني 

والبالغ  بنور  سيدي  ودائرة  إقليم  بوحمام  وقيادة  جماعة  رحال  أوالد 

أرض فالحية واملتكون من  تقريبا  1000 هكتار  بها  املصرح  مساحته 
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املغربية  الدولة  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  حتفيظه  مسطرة  تتابع 

)امللك اخلاص(. وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا : 

ووزير  الداخلية  ووزير  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  مشترك  قرار   -

 03 املوافق   1437 صفر   21 في  صادر   4010.15 رقم  واملالية  االقتصاد 

ديسمبر 2015. 

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

املصطفى بومهدي.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18962 - 53

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021.

طالبتي التحفيظ السيدتني : 

رشيدة اجلمالي بنت امليلودي بنسبة 26/96.

عائشة برود بنت محمد بنسبة 70/96.

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض بالد بن الزيتون . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض بالد بن الزيتون.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار املوانيك.

مساحته االجمالية : 01 هك 82 آر 39 س تقريبا.

القطعة االولى مساحتها : 01 هك 46 آر 64 س تقريبا.

يحدها : 

شماال : مطلب رقم 8065 - 15؛

شرقا : الطريق االقليمية رقم 3607 من 20 متر؛

جنوبا : مطلب رقم 1341/ت؛

غربا : هنية رزقي؛

القطعة الثانية مساحتها : 35 آر 75 س تقريبا.

يحدها : 

شماال : مطلب رقم 1341 ت؛

شرقا : الطريق االقليمية رقم 3607 من 20 متر؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 49981 - 53؛

غربا : مطلب رقم 1341/ت.؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي و قناة لنقل املاء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 266 صحيفة 203 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 04 يوليو 2019.

 342 430 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 29 يناير 2020.

 342 431 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 29 يناير 2020.

- رسم اشهاد عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 556 صحيفة 356 

كناش اخملتلفة عدد 70 بتاريخ 24 ديسمبر 2019.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 13 يناير 2021.

- شهادة ادارية عدد 46 مؤرخة في 10 يونيو 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 16 مارس 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18963 - 53

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( عثمان املنصوري بن عبد القادر. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الغيسة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اخلير عثمان.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار الغزاونة.

مساحته : 03 هك 47 آر 63 س تقريبا.

يحده : 

شماال : رشيد مصطفى و مطلب رقم 8608 - 53؛

شرقا : االدريسي احمد بن علي ورشيد جمال ؛

جنوبا : ورثة القرطاوي احلاج امحمد؛

غربا : رشيد مصطفى و ورثة القرطاوي احلاج امحمد؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

 22 صحيفة   27 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 15 يونيو 2020.

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 31 صحيفة 26 كناش 

األمالك عدد 157 بتاريخ 30 يونيو 2020.

االمضاء  مصحح  مشاع  واجب  بيع  مضمنه  التاريخ  ثابت  محرر   -

بتاريخ 27 يونيو 2020.

- صورة شمسية لوكالة خاصة مصححة االمضاء بتاريخ 10 ديسمبر 

.2020

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 20 مؤرخة في 08 يونيو 2020.

- شهادة ادارية عدد 09 مؤرخة في 22 يونيو 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 17 مارس 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18964 - 53

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( حسناء بنعزوز بنت محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلطة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلطة.

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اوالد سعيد امحمد.

مساحته : 73 آر 92 س تقريبا.
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يحده : 
شماال : حلسن بن محمد و الطريق املارة من 5 امتار؛

ارض  وبني  بينهما  الفاصلة  الطريق  و  القادر  عبد  بن  حمو   : شرقا 
بورجيلة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 77755 - 53؛
غربا : ورثة الشرقاوي الرسم العقاري رقم 62886 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.
أصل امللك : 

 1956 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   -
صحيفة 115 كناش األمالك عدد 632 بتاريخ 23 سبتمبر 1993.

- نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 207 صحيفة 
166 كناش األمالك عدد 69 بتاريخ 22 يوليو 2005.

- نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 316 صحيفة 
355 كناش األمالك عدد 11 بتاريخ 29 يونيو 1995.

 345 413 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 
كناش األمالك عدد 79 بتاريخ 09 أبريل 2007.

 02 بتاريخ  االمضاء  بيع كلي مصحح  التاريخ مضمنه  ثابت  - محرر 
ديسمبر 2016.

- صورة شمسية لوكالة خاصة مصححة االمضاء بتاريخ 31 أكتوبر 2017.
- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 مارس 2021 على الساعة العاشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 18965 - 53
تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021.

طالب التحفيظ السادة : 
كمال سرحان بن احلسني بنسبة 14/48

الزوهرة سرحان بنت احلاج بنسبة 06/48
سمير كمال سرحان بن احلسني بنسبة 14/48

حسناء سرحان بنت احلسني بنسبة 07/48
حياة سرحان بنت احلسني بنسبة 07/48

االسم الذي كان يعرف به امللك : سرحان 2. 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سرحان 2.

نوعه : أرض فالحية.
موقعه : إقليم برشيد جماعة الدروة دوار الكرارصة.

مساحته : 51 آر 68 س تقريبا.
يحده : 

شماال : الرسم العقاري رقم E/11690؛
شرقا : الطريق املارة؛
جنوبا : الطريق املارة؛

غربا : مطلب رقم 8388 - 53؛
احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 
 48 صحيفة   59 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 163 بتاريخ 27 نوفمبر 2020.
- نسخة مطابقة لالصل لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء 

بعدد 386 كناش عدد 258 بتاريخ 29 أغسطس 2016.
- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 3489 مؤرخة في 10 ديسمبر 2009.

- نسخة مطابقة لالصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 18 
ديسمبر 2017.

- تصميم هندسي.
تاريخ التحديد : 18 مارس 2021 على الساعة الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 18966 - 53
تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد)ة( خناتة محفاض بنت ابراهيم. 
االسم الذي كان يعرف به امللك : الرميلة. 

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

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار الصوافة اوالد حجاج.
مساحته : 20 آر 63 س تقريبا.

يحده : 
شماال : ورثة الركيبي و ممر عرضه 4 امتار؛

شرقا : ورثة الركيبي؛
جنوبا : محفاض محمد؛

غربا : ورثة الغازي؛
احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 
- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 384 صحيفة 300 

كناش األمالك عدد 73 بتاريخ 26 أبريل 2006.
 297 362 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 100 بتاريخ 09 فبراير 2011.
- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 03 صحيفة 02 كناش 

األمالك عدد 116 بتاريخ 22 يوليو 2013.
- صورة شمسية حملرر ثابت التاريخ مضمنه وكالة مصححة االمضاء 

بتاريخ 03 سبتمبر 2020.
- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 22 مارس 2021 على الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 18967 - 53

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.
طالب التحفيظ السادة : 

عبد اجمليد رياضي بن محمد بنسبة 1/2.
مستوي امينة بنت احمد بنسبة 1/2.

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

نوعه : أرض فالحية.
موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار املرعود.

مساحته : 02 هك 20 آر 30 س تقريبا.
يحده : 

شماال : طريق؛
شرقا : ورثة احليمر؛

جنوبا : ورثة زويتينة؛
غربا : ممر و ورثة احلاج املعاشي و املكي الطاهري؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.
أصل امللك : 
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- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 295 صحيفة 338 
كناش األمالك عدد 145 بتاريخ 01 أكتوبر 2018.

 422 375 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 
كناش األمالك عدد 145 بتاريخ 29 أكتوبر 2018.

- شهادة ادارية عدد 28 مؤرخة في 09 أكتوبر 2018.
- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 188 مؤرخة في 12 سبتمبر 2018.

- تصميم هندسي.
تاريخ التحديد : 23 مارس 2021 على الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.
   فريد بدري.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 23035 - 56
تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالب التحفيظ : سعيد كيات بن االغظف
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : كيات

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كيات
نوعه : ارض عارية 

موقعه : احملل املدعو تيدالت جماعة فاصك قيادة فاصك إقليم كلميم
مساحته : 09 آر00 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 
شماال : الزنقة 
شرقا : الزنقة ؛
جنوبا : الزنقة ؛

غربا : السالك كي ؛
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
 84 بعدد  2017 مضمن  يوليو   07 في  مؤرخ  استمرار عدلي  -رسم   1

سجل األمالك رقم 41 بتاريخ 29 أغسطس 2017 توثيق اكادير.
2 - صورة طبق االصل من شهادة إدارية مؤرخة في 28 يونيو 2017 حتت 

عدد 46/م ش ق.
3 - ملحق رسم استمرار مضمن بتاريخ 21 ديسمبر 2020 حتت عدد 

304 كناش االمالك رقم 53 ثوثيق اكادير.
على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30.

مطلب رقم 23036 - 56
تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالب التحفيظ : رشيدة منصور بنت احلاج احلسني
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : منصور

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : منصور
نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق اول

موقعه : احملل املدعو حي الرحمة مدينة كلميم.
مساحته : 01 ار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة
شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : ادبا محمد بن احمد ؛
غربا : مبارك البعمراني؛
احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 
1 رسم هبة عدلي مؤرخ في 04 مارس 2019 مضمن بعدد 263 سجل 

األمالك رقم 70 بتاريخ 25 مارس 2019.
2 - نسخة اراثة ضمن حتت عدد 289 سجل التركات عدد 21 بتاريخ 12 

فبراير 2013 توثيق كلميم.
15 يناير  818 بتاريخ  02 عدد  3 - نسخة شراء سجل بكناش االيداع 

1985 توثيق كلميم 
4 - تصريح بالضياع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 07 يناير 2021 حتت 

عدد 160/2021 .
على   2021 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30.

مطلب رقم 23037 - 56
تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : ابراهيم الفوى بن احمد 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اغيل وييس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ابراهيم
نوعه : أرض فالحية 

موقعه : احملل املدعو اغيل وييس جماعة تكانت قيادة تكانت إقليم كلميم
مساحته : 28 هكتار 15 آر63 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 
شماال : احيتوف مسعود

شرقا : باهي املطور؛
جنوبا : اجاف الغالي؛
غربا : الطريق و الواد؛

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 يونيو 2014 سجل االمالك 18 عدد 
287 بتاريخ 07 أغسطس 2014.

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 11 يونيو 2014 حتت عدد 128/ق ش ق/2014.
على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم 23038 - 56
تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021

طالب التحفيظ : احلسني بوكزين بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الباز 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الباز
نوعه : أرض عارية.

موقعه : حي امحيريش مدينة كلميم
مساحته : 04 آر50 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 
شماال : الطريق
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شرقا : الرسم العقاري رقم 4933 - 56 ومحمد الباز؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الرسم العقاري 18324 - 56؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 76 االمالك عدد  144 سجل  - عقد شراء عدلي مضمن حتت عدد   1

بتاريخ 04 يناير 2021 توثيق كلميم.

2 - رسم استمرار مضمن حتت عدد 51 سجل االمالك عدد 76 بتاريخ 

23 ديسمبر 2020 ت وثيق كلميم.

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 16 ديسمبر 2020 حتت عدد 737/ق ش ق.

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 23039 - 56

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021

طالب التحفيظ : خالد ايت احلاج بن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكركور تفرضني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أالء

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو دوار توتلني جماعة اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 01 ار00 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : نعيمة الفارسي

جنوبا : رشيدة الفارسي؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 17 ديسمبر 2020 بجماعة اباينو.

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 17 ديسمبر 2020 حتت عدد 20/202/ق ت 

بجماعة اباينو.

مصححة  عرفية  رضائية  قسمة  عقد  من  االصل  طبق  صورة   -  3

االمضاء بتاريخ 08 مارس 2016 باباينو من عدد 351/16 الى 359/16.

4 - صورة طبق االصل من ملحق اصالحي لعقد قسمة عرفي مصحح 

االمضاء بتاريخ 11 نوفمبر 2020 بجماعة اباينو.

5 - صورة طبق االصل من رسم وكالة عدلية ضمن بعدد 143 كناش 

اخملتلفة 73 بتاريخ 15 مارس 2019.

6 - صورة طبق االصل من وكالة عدلية ضمن بتاريخ 13 فبراير 2020 

حتت عدد 200 كناش اخملتلفة 95. 

7 - صورة طبق االصل من عقد وكالة ضمن بعدد 46 سجل اخملتلفة 

عدد 46 بتاريخ 22 أبريل 2019.

8 -صورة طبق االصل من وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 20 

فبراير 2018 بكلميم.

9 - صورة طبق االصل من وكالة موثقة بتاريخ 27 فبراير 2018 بالعيون.

10 -صورة طبق االصل من رسم اراثة وفريضة ضمن بعدد 70 كناش 

التركات رقم 30 بتاريخ 22 ديسمبر 2015.

 30 في  االمضاء  مصححة  عامة  وكالة  من  االصل  طبق  -صورة   11
ديسمبر 2015.

12 - صورة طبق االصل من وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 16 
فبراير 2016حتت عدد 16/884.

13 - صورة طبق االصل لعقد بيع عرفي بتاريخ 05 يوليو 1991 بفاصك 
حتت عدد 160/91.

14 - صورة طبق االصل من عقد تسليم عرفي بتاريخ 17 يناير 2007 بكلميم.
على   2021 15مارسر   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بوجنوي " 
مطلـب رقـم 7040 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية عدد 693 املؤرخـة في 11 ابريل 2012 
2020. فإن مسطرة  16 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 
 56  -  7040 رقم  التحفيظ  مطلب   " بوجنوي  املدعو"  امللك  حتفيظ 
فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  كلميم.  مدينة   ،  2 املوحدين  بحي  الكائن 
إيداع  إبان  بها  املصرح  للمساحة  و  التحفيظ  في إسم نفس طالب 
الناجتة عن  املساحة  ،بدال من  60 سنتيار  البالغة  و  التحديد  مطلب 
تأييدا  املودعة سابقا  الوثائق  بناء على نفس  والكل  التحديد  عملية 

لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك مبارك غزال " 
مطلـب رقـم 22771 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية عدد 1096 املؤرخـة في 01 يناير 2020 
2020. فإن مسطرة  04 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 
حتفيظ امللك املدعو " ملك مبارك غزال " موضوع مطلب التحفيظ 
رقم 22771 - 56 الكائن بحي تيرت حي الوفاء ، مدينة كلميم. ستتابع 
من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة الناجتة 
عن التصميم الهندسي و البالغة 01 آر 26 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 " شلخة املعلم " 
مطلـب رقـم 8716 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية عدد 892 املؤرخـة في 03 فبراير 2016 
2020. فإن مسطرة  22 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 
حتفيظ امللك املدعو" شلخة املعلم " موضوع مطلب التحفيظ رقم 
8716 - 56. الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي أفركط جماعة أفركط 
قيادة أسرير إقليم كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم السادة : 

1 - سالم اسروي بن مبارك 
2 - لهدية فويشان بنت عمر 

3 - خديجة بشلك بنت محيمد 
4 - احلبيب الكوريزي بن محمد 

5 - الغالية الكوريزي بنت محمد 
6 - محمد حلسن الكوريزي بن محمد 

7 - املهدي الكوريزي بن محمد : 
8 - احمد الكوريزي بن محمد 

9 - عمر الكوريزي
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10 - محمد املصطفى الكوريزي 

11 - الزهرة الكوريزي بنت محمد

12 - حنان الكوريزي بنت محمد : 

13 - حسناء الكوريزي بنت محمد

14 - عبد اجمليد الكوريزي بن محمد 

15 - موراد الكوريزي بن محمد 

16 - محمد عالي الكوريزي بن محمد 

17 - فالة الكوريزي بنت محمد : 

18 - نور الدين الكوريزي بن محمد 

19 - فاطنة لعزيزة الكوريزي بنت محمد.

20 - محمد البشير الكوريزي بن محمد . بصفتهم مالكني على الشياع.

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك شهبون " 

مطلـب رقـم 2516 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية عدد 306 املؤرخـة في 10 نوفمبر 2004 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 04 يناير 2021. فإن مسطرة حتفيظ امللك 

 56 -  2516 رقم  التحفيظ  " موضوع مطلب  " ملك شهبون  املدعو 

الزاك. أسا  إقليم  أسا  احلضرية  اجلماعة  املستشفى  بحي  الكائن 

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة 

،بدال من  76 سنتيار  آر   01 والبالغة  الهندسي  التصميم  الناجتة عن 

على  بناء  والكل  التحفيظ  مطلب  إيداع  إبان  بها  املصرح  املساحة 

نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك داف " 

مطلـب رقـم 8206 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية عدد 824 املؤرخـة في 15 أكتوبر 2014

2020. فإن مسطرة  29 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املدعو" ملك داف " موضوع مطلب التحفيظ رقم 8206 - 56. 

الكائن بحي النيشان، مدينة كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا املسطرة 

في إسم كل من السادة : 

1 - علي بن برمي بن عبدالرحمان 

و  برمي  بن  إسم  حتت  جديد  ملك  لتكوين  علي  بن  الغور  احلسني   -  2

الغور فيما مساحته 97 سنتيار، و في إسم السيد1 - عالي بوغراس 

بن امبارك لتكوين ملك جديد حتت إسم بوغراس فيما مساحته 99 

سنتيار. وماتبقى من امللك في إسم طالب التحفيظ السابق. والكل 

عبد  بن  برمي  بن  علي  السيد  ملطلب  تأييدا  املودعة  الوثائق  على  بناء 

الرحمان و من معه و هي : 

عدد  مضمن   2012 ديسمبر   01 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

151صحيفة 147 سجل األمالك رقم 38 بتاريخ 22 فبراير 2013 

2 - صورة طبق األصل من نسخة فرع عدلية مؤرخة في 21 ماي 1988 

3 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية حتت رقم 263 ق.ت.ت/ج.ح.ك 

3 - صورة طبق األصل من حكم عدد 215 صادر عن احملكمة اإلبتدائية 

بكلميم بتاريخ 29 ديسمبر 2016 

4 - نسخة إدارية من القرار اإلستئنافي رقم 137 صادر عن محكمة 

اإلستئناف بأكادير بتاريخ 20 فبراير 2018 

5 - نسخة تبلغية من قرار محكمة النقض عدد 69/1 مؤرخ في 11 

فبراير 2020 ملف مدني عدد 6658/1/1/2018. - وكدا بناء على الوثائق 

املودعة تأييدا ملطلب السيد عالي بوغراس بن امبارك و هي : 

 285 عدد  مضمن   2012 نونبر   10 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 259 سجل األمالك رقم 37 بتاريخ 05 ديسمبر 2012 

2 - صورة طبق األصل من نسخة فرع عدلية مؤرخة في 21 ماي 1988 

مضمنة بسجل اخملتلفة عدد 30 بتاريخ 28 ديسمبر 2009 

3 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية حتت رقم 213 ق.ت.ت/ج.ح.ك 

4 - صورة طبق األصل من حكم عدد 215 صادر عن احملكمة اإلبتدائية 

بكلميم بتاريخ 29 ديسمبر 2016 

4 - نسخة إدارية من القرار اإلستئنافي رقم 137 صادر عن محكمة 

اإلستئناف بأكادير بتاريخ 20 فبراير 2018 

5 - نسخة تبلغية من قرار محكمة النقض عدد 69/1 مؤرخ في 11 

فبراير 2020 ملف مدني عدد 6658/1/1/2018.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " شرحبيل 1 " 

مطلـب رقـم 3431 - 31 الـذي أدرجت خـالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية عدد 4236 املؤرخـة في 05 يناير 1994

2020. فإن مسطرة  07 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   "  1 شرحبيل  املدعو"  امللك  حتفيظ 

3431 - 31. الكائن بحي الشيخ عبداتي مدينة طانطان. ستتابع من 

اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ والكل بناء على نفس 

العقود السابقة املؤيدة ملطلب التحفيظ و كذا عل العقود اجلديدة 

املؤيدة لهذا املطلب : 

1 -عقد تصرف عدلي مؤرخ في 06 مارس 1983 حتت عدد 534 صحيفة 

466 عدد 71 بتاريخ 06 مارس 1983 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 21 سبتمبر 1992 حتت عدد 1457، بدال من 

العقود املدلى بها سابقا تأييدا لهدا املطلب..

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " شرحبيل 2 " 

مطلـب رقـم 3432 - 31 الـذي أدرجت خـالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية عدد 4236 املؤرخـة في 05 يناير 1994

2020. فإن مسطرة  07 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   "  2 شرحبيل  املدعو"  امللك  حتفيظ 

3432 - 31. الكائن بحي املسجد زنقة 8، مدينة طانطان. ستتابع من 

اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ والكل بناء على نفس 

العقود السابقة املؤيدة ملطلب التحفيظ و كذا عل العقود اجلديدة 

املؤيدة لهذا املطلب : 

1 -عقد تصرف عدلي مؤرخ في 13 أبريل 1992 حتت عدد 139 صحيفة 

74 كناش 3 عدد 11 بتاريخ 22 ابريل 1992 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 21 سبتمبر 1992 حتت عدد 1458، بدال من 

العقود املدلى بها سابقا تأييدا لهدا املطلب.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

محمد عرظاوي.    
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12983 - 65 

تاريخ اإليداع  : 15 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : شركة فالي دي زوليفي . شذ.م.م.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ثالث"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " نعيمة 1 "

مشتمالته : أرض فالحية. 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت  جماعة أوريكة دوار السبيطي .

مساحته : 02 هكتار 11 ار  36  س تقريبا. 

حدوده : 

 شماال : طريق .

شرقا : رسم عقاري عدد 12031 - 43 و رسم عقاري عدد 12039 - 43

جنوبا : الفطواكي محمد ، طريق .

غربا : طريق. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 312 صحيفة 287 كناش االمالك عدد 

299 بتاريخ 23 دجنبر 2020 توثيق مراكش .

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 100 صحيفة 95 كناش عدد 01 رقم 

211  بتاريخ 13 اغسطس 2014  توثيق مراكش .

 - نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن اصله بعدد 47 صحيفة 45 

كناش االمالك  عدد 211 بتاريخ 25 يونيو 2014  توثيق مراكش .

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 382 صحيفة 308 كناش عدد 01 رقم 

91  بتاريخ فاحت اغسطس 2014  توثيق مراكش .

 - نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن اصله بعدد 46 صحيفة 43 

كناش االمالك  عدد 211 بتاريخ 25 يونيو 2014  توثيق مراكش .

 -  رسم ارثة عدلي ضمن بعدد 15 صحيفة 18 كناش التركات  عدد 

149 بتاريخ 05 يونيو 2014  توثيق مراكش .

85 كناش اخملتلفة  عدد  99 صحيفة  رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 

180 بتاريخ 30 يونيو 2014  توثيق مراكش .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 17  مارس 2021 على الساعة 

12 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12984 - 65 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد رضوان القدميري بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكركار1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "القدميري"

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت  جماعة اغواطيم مزارع  دوار اغزراف  .

مساحته : 00 هكتار 51 ار 44 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حلسن العطار ، املصرف . 

شرقا : مصرف ، عزي بوجمعة

جنوبا : عزي بوجمعة ، ورثة كزول ، الطريق مصرف.

غربا : عمر  ومحمد ادحمو  . 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 - رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 42 صحيفة 61 كناش االمالك عدد 

314 بتاريخ 20 نونبر 2020 توثيق مراكش .

 -  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 68 صحيفة 119 كناش االمالك عدد 

314 بتاريخ 03  دجنبر 2020 توثيق مراكش .

 -  رسم ارثة عدلي ضمن بعدد 4 صحيفة 6 كناش 2  عدد 217 بتاريخ 

12  نونبر 2020 توثيق مراكش .

 - 30 2011 - 417 مؤرخة في  إدارية عدد   - صورة شمسية لشهادة 

.2011 - 12

 - التزام مؤرخ في 12 - 01 - 2021 .

 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 18 مارس 2021 على الساعة 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 12985 - 65 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ناعيم ابريني بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ابريني"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " ابريني "

مشتمالته : أرض عارية بها دار للسكن من سفلي و طابق اول. 

موقعه : اقليم احلوز بلدية ايت اورير حي اكفاي .

مساحته : 00 هكتار 03 ار  96  س تقريبا. 

حدوده : 

 شماال : ايت احلاج و رسم عقاري عدد 37297 - 04.

شرقا : ايت احلاج .

جنوبا : فاطمة بنت عبد السالم .

غربا : رسم عقاري عدد 37297 - 04.. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 - رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 125 صحيفة 106 كناش االول عدد 

296 بتاريخ 14 اكتوبر 2019 توثيق  مراكش .

 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 26 - 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 19  مارس 2021 على الساعة  

12 و 30 دقيقة. 
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مطلب رقم 12986 - 65 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ميير ابسر بن ابرهام بن يعقوب .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اكضي نتركة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " اكضي نتركة "

مشتمالته : ارض فالحية بها أشجار الزيتون . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة اسني جماعة ويركان دوار مريغة  .

مساحته : 00 هكتار 58 ار  73  س تقريبا. 

حدوده : 

 شماال : عمر أبو الضياء و ورثة ايت بيهي .

شرقا : ورثة ايت بيهي .

جنوبا : ورثة ايت بيهي .

غربا : الطريق و عمر أبو الضياء .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 127 صحيفة 114 كناش االمالك عدد 

188 بتاريخ 01 فبراير 2013 توثيق  مراكش .

اخملتلفة  289 كناش  305 صحيفة  بعدد  رسم ملحق عدلي ضمن   -

عدد 251 بتاريخ 19 يناير2021 توثيق  مراكش .

- عقد موثق مؤرخ في 23 و 13 أغسطس 2004 .

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 120 صحيفة 135 كناش 1 عدد 9 

بتاريخ 02 يونيو 2004 توثيق  ثالث نيعقوب .

-  شهادة إدارية عدد 27 - 2004 مؤرخة في 10ماي 2004

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 22  مارس 2021 على الساعة 

13 و 00 دقيقة. 

                  

مطلب رقم 12987 - 65 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021.

طالبا التحفيظ : 

1 -  السيدة خديجة عويد بنت محمد .

2 -  السيد نوح لعديدي بن عمر . بصفتهما شريكني على الشياع 

بنسبة 1 - 8 لالولى و نسبة 7 - 8 للثاني. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "لعديدي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "نوح"

مشتمالته : منزل من سفلي و طابق اول و سطح  . 

موقعه : اقليم احلوز بلدية ايت اورير حي اكودار .

مساحته : 00 هكتار 01 ار  28  س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الزنقة  .

شرقا : عبد الكبير اودوكو .

جنوبا : محمد لكورش.

غربا : السوق البلدي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم ارثة عدلي ضمن بعدد 319 صحيفة 408 كناش عدد 11 بتاريخ 

26 يوليو 2017 توثيق ايت اورير . 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 327 صحيفة 377 كناش عدد 17 

بتاريخ 09  ديسمبر 2013 توثيق  ايت اورير . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 23  مارس 2021 على الساعة 

10 و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 12988 - 65 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة حياة البرغلي بنت علي .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "توريرت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "حياة"

مشتمالته : ارض بها منزل من سفلي  . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة امزميز جماعة اللة تكركوست  دوار ووزلت  .

مساحته : 00 هكتار 25 ار  62  س تقريبا. 

حدوده : 

 شماال : محمد مزري ، طريق عرضها 5 امتار  .

شرقا : محمد مزري.

جنوبا : محمد مزري.

غربا : احمد املنصوري  .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 186 صحيفة 199 كناش االمالك عدد 

252 بتاريخ 15 فبراير 2017 توثيق  مراكش .

- نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن اصله بعدد 441 صحيفة 358 

كناش 1 عدد 151 بتاريخ 08 يونيو  2010 توثيق  مراكش .

- شهادة إدارية عدد 06 - 2019 مؤرخة في 18 - 07 - 2019 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 23  مارس 2021 على الساعة 

12 و 30 دقيقة. 

    

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ذو مزداغ "

موضوع مطلب عدد 12686 - 65

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1087

املؤرخة في 30 - 10 - 2019 .

مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 18 يناير 2021 فان مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " ذو مزداغ " موضوع مطلب التحفيظ عدد 12686 - 65 الكائن 

بإقليم احلوزدائرة اسني جماعة  ويركان  دوار لوزين ، تتابع في اسم نفس 

طالب التحفيظ و مبساحة قدرها 06 ار 19 سنتيار .و ذلك بناء على نفس 

الوثائق و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور .
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اجلنانات " 

موضوع مطلب عدد 12754 - 65 

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1095

املؤرخة في 25 - 12 - 2019 .

مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 18 يناير 2021 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " اجلنانات" موضوع مطلب التحفيظ عدد 12754 - 65 

الكائن بإقليم احلوزدائرة حتناوت جماعة  اغواطيم  دوار ترزنيت ، 

تتابع في اسم نفس طالب التحفيظ .و ذلك بناء على نفس الوثائق

 و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور وكذا  : 

 390 372 صحيفة  -  نسخة من رسم ارثة عدلي ضمن اصله بعدد 

كناش التركات  عدد 212 بتاريخ 10 فبراير 2011 توثيق  مراكش .

 200 181 صحيفة  -  نسخة من رسم ارثة عدلي ضمن اصله بعدد 

كناش التركات  عدد 56 بتاريخ 27 يناير 2004 توثيق  مراكش .

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6212  - 67

تاريخ االيداع : 08 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : احلسان الريفي بن محمد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الريفي.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الريفي ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت ايدير.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : الرياني حسن.

جنوبا : فاطمة وعزيز.

غربا : الغازي احلديوي.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2010  -  12  -  08  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 36 عدد 132 صحيفة 87، بتاريخ : 14 - 12 - 2010.

 2015 - 03 - 23  : 2 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 

بتاريخ  ،07 صحيفة   09 عدد   21 األمالك  بكناش  أصلها  مضمن 

.2003 - 08 - 27

3 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في : 20 - 03 - 2015 مضمن 

أصلها بكناش التركات 32 عدد 79، بتاريخ : 12 - 05 - 2014.

4 - نسخة من رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخة في : 23 - 03 - 2015 

مضمن أصلها بكناش األمالك 14 عدد 157، بتاريخ : 11 - 05 - 1978.

على   2021 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6213  - 67

تاريخ االيداع : 12 يناير 2021.

طالبا التحفيظ السيد)ة( : 

1 - كرمي السعيدي بن شعيب بنسبة : 1 - 2.

2 -  منير السعيدي بن شعيب بنسبة : 1 - 2.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بئر سفان.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بئر سفان ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت نعمان، دوار ايت حند اوحسني.

مساحته : 04 هكتار 30 آر 07 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : ورثة وشطني سعيد.

جنوبا : سعيد الدرمون.

غربا : الرسم العقاري رقم : 16673 - 67 وورثة العروصي.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2020  -  01  -  22  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 70 عدد 104 صحيفة 114، بتاريخ : 17 - 02 - 2020.

28 - 10 - 2008 مضمن بكناش   : 2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

األمالك 70 عدد 50 صحيفة 51، بتاريخ : 29 - 01 - 2020.

على   2021 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب بالنيابة 

محمد احلريشي      

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35776 - 69.

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف زريول بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" عني عروي" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني عروي"
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نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛

العجاجرة  داود قيادة  ، جماعة سيدي  إقليم موالي يعقوب   : موقعه 

احملل املدعو " عني عروي " . 

مساحته : 01هـ61آر تقريبا.

حدوده : 

شماال: عبد اللطيف بناني؛

شرقا : ورثة امحمد بياضي؛

جنوبا : عبد اللطيف شعايبي وبوشتى شعايبي؛

غربا : عبد السالم مزور.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

-  رسم ملكية عدلي بتاريخ23 - 04 - 1441موافق 20 - 12 - 2019 

ضمن بكناش األمالك 275 عدد89 صحيفة119؛

-  رسم استدراك عدلي بتاريخ01 - 11 - 1441 موافق 23 - 06 - 2020 

ضمن بكناش اخملتلفة154عدد48 صحيفة40 ؛

-  شهادة إدارية رقم10 - 2019 بتاريخ30 - 10 - 2019؛

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 35777 - 69.

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف زريول بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كدية البهاط" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية البهاط "

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛

العجاجرة  قيادة  داود  سيدي  جماعة   ، يعقوب  موالي  إقليم  موقعه: 

احملل املدعو " كدية البهاط " . 

مساحته : 21آر18س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أنوار محمد؛

شرقا : مسلك عمومي؛

جنوبا و غربا : أنوار  سعيد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

-  رسم ملكية عدلي بتاريخ21 - 03 - 1439موافق 10 - 12 - 2017 

ضمن بكناش األمالك 232 عدد167 صحيفة 185.

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

احملافظ  على األمالك العقارية بزواغة - مـوالي يعقوب 

زكرياء الدغمي     

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1928 - 76

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021. 

طالبة التحفيظ : سهام بوقنادل بنت عبد الرحمن

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهام" ؛             

نوعـه : أرض عارية  .

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية  مرتيل احملل املدعو : السواني.

مساحتـه : 01 آر تقريبا؛

حـدوده :

شماال : ابراهيم املكناسي؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : ملك الغير ؛

غربا : طريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - صورة شمسية مصادق عليها لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 

19 من ربيع االول 1435 املوافق لـ 21 يناير 2014؛

املوافق  1440 االول  ربيع  من   14 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

لـ 31 اكتوبر 2020؛

3 - توكيل عام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 2020-12-24؛

4 - شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن اجلماعة احلضرية ملرتيل  

حتت عدد 48 مؤرخة في 12 يناير 2021.

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة   10.30 صباحا .

مطلب رقم 1929 - 76

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021. 

 طالب التحفيظ : السيد علي بن عبد السالم حمدون

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمدون" ؛             

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي  .

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية  مرتيل احملل املدعو : احريق.

مساحتـه : 01 ار 17  س  تقريبا؛

حـدوده :

شماال : طريق؛

شرقا : محمد العبيدي؛

جنوبا : محمد العبيدي ؛

غربا :  طريق .

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك :

املوافق  1420 محرم   02 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   نسخة   -  1

لـ 19 ابريل 1999؛

املوافق  1423 شعبان   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   نسخة   -  2

لـ 11 اكتوبر 2002؛

املوافق  1426 شوال  من   25 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  3

لـ 28 نوفمبر 2005؛

4 - عقد بيع  عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 26 ابريل 2007؛

5 - صورة شمسية لرخصة السكن .

6 - صورة شمسية لشهادة صالحية السكنى مؤرخة في 13 يوليو 2007.

2021 على  M 23 مارس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة   11 صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق  

عبد العزيز عاكف    

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم  5777 - 80

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :  رشيد احليان بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ادوز  "

نوعه : أرض فالحية ،

إقليم أشتوكة  انشادن  الترابية  اجلماعة   ، ايت حلسن  دوار   : موقعه  

أيت باها

مساحته  : 85 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  : مطلب التحفيظ عدد 6721 - 60؛

شرقا  : الرسم العقاري عدد 3138 - 80 وبعضا ورثة ايت عبد اهلل ؛   

جنوبا  : طريق ؛  

غربا : ورثة ابراهيم اوعلي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع  عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 18 - 04 - 2011.

تاريخ التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 13 : 30

مطلب رقم  5778 - 80

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :  رشيد احليان بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " السهيب  "

نوعه : أرض فالحية ،

أيت  إقليم أشتوكة  انشادن  الترابية  ، اجلماعة  دوار كوحايز   : موقعه 

باها

مساحته  : 01 هكتار 09 ار 82 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  : اخلياطي محمد؛

شرقا  : اخلياطي محمد ؛   

جنوبا  : طريق ؛  

غربا : اوالرايس ابراهيم؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع  عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 25 - 09 - 2017.

بتاريخ اإلمضاء  مصحح  عرفي  قسمة  لعقد  األصل  طبق  صورة   -

.2003 - 06 - 23

بتاريخ اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  لعقد  األصل  طبق  صورة    -

.2000 - 01 - 01

تاريخ التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم  5779 - 80

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :  رشيد احليان بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " فدان تكانت 2  "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه  : دوار امجاض ، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة أيت باها

مساحته  : 01 هكتار 82 ار 41 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  : الطريق؛

شرقا  : ورثة ايت اوبكاس ؛   

جنوبا  : ورثة سليمان ؛  

غربا : اجكان عبد اهلل؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع  عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 12 - 01 - 2012.

- عقد بيع  عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 12 - 08 - 2004.

-  رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 136 صحيفة 136 سجل التركات 11 

بتاريخ 21 - 01 - 2003.

بتاريخ اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  لعقد  األصل  طبق  صورة   -

.2004 - 08 - 03

بتاريخ اإلمضاء  مصحح  عرفي  وكالة  لعقد  األصل  طبق  صورة   -

.2004 - 08 - 06

تاريخ التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم  5780 - 80

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :  احلسني بوفوس بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " اكر ازملض "
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نوعه : أرض فالحية،

أشتوكة  إقليم  بلفاع،  الترابية  اجلماعة  الطواير،  ايت  دوار   : موقعه  

أيت باها

مساحته  : 11 هكتار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  : ورثة مبارك احلوس؛

شرقا  : ورثة ايت الهاشم وبعض ورثة احمد ابوجمعة ؛   

جنوبا  : الطريق وبعضا بوفوس؛  

غربا : ورثة بوفوس وبعضا محمد والرايس؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

103سجل االمالك  119 صحيقة  - رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 

55 بتاريخ 09 - 12 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : فاحت مارس 2021 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم  5781 - 80

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2020

طالب التحفيظ :  رشيد شاكر بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ريحان "

نوعه : أرض عارية،

موقعه  : دوار تدوارت ادومحند، اجلماعة الترابية وادي الصفاء، إقليم 

أشتوكة أيت باها

مساحته  : 71 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  : عبد الرحيم احميد؛

شرقا  : الطريق؛   

جنوبا  : محمد احميد؛  

غربا : ورثة محمد بن علي احميد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم هبة عدلي ضمن بعدد 397 سجل االمالك 65 بتاريخ 09 - 03 - 2020.

- صورة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 332 سجل 

االمالك 53 بتاريخ 24 - 05 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 02 مارس 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم  5782 - 80

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021

طالب التحفيظ :  عبد اهلل اسرار بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " تبحيرت "

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي عبارة عن منزل،

موقعه  : دوار تونف، اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم أشتوكة أيت باها

مساحته  : 17 آر 24 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  : الرسم العقاري عدد 26680 - 09؛

شرقا  : ياسني اسرار؛   

جنوبا  : الطريق؛  

غربا : عائشة مومدي وبعضا ورثة بها محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم هبة عدلي ضمن بعدد 256  صحيفة 253 سجل االمالك 40 

بتاريخ 22 - 06 - 2017.

- صورة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 89 صحيفة 

87 سجل االمالك 40 بتاريخ 12 - 05 - 2017.

تاريخ التحديد املؤقت 08 مارس 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم  5783 - 80

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021

طالب التحفيظ :  فاضمة الشكر بنت احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " فدان املعدر "

نوعه : أرض صاحلة للفالحية ،

موقعه  : مزارع دوار انشادن، اجلماعة الترابية انشادن، إقليم أشتوكة 

أيت باها

مساحته  : 37 آر 61 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : علي اجعا وبعضا ورثة عكيدة؛   

جنوبا : ورثة احلسن بن احلسني وبعضا ايت احلافظ اوزدي وبعضا الطريق؛  

غربا : احلسن احماد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  19 االمالك  سجل    253 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2011 - 11 - 05

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 02 - 04 - 2010.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 23 - 08 - 2010.

تاريخ التحديد املؤقت 08 مارس 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم  5784 - 80

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2021

طالب التحفيظ :  احمد بوهندة بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بوهندة "

نوعه : أرض عارية ،
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موقعه  : دوار ايت بال، اجلماعة الترابية وادي الصفاء، إقليم أشتوكة 

أيت باها

مساحته  : 01 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  : الطريق؛

شرقا  : ايت صالح؛   

جنوبا  : محمد بن سعيد؛  

غربا : احمد ابودرار؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 04 - 10 - 1995.

بتاريخ االمضاء  مصحح  عرفي  بيع  عقد  ألصل  مطابقة  صورة   -

.1993 - 06 - 07

- شهادة إدارية مؤرخة في 19 - 03 - 2001.

تاريخ التحديد املؤقت 08 مارس 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5785 - 80

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021

طالب التحفيظ :  جواد باي بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك باي "

نوعه : أرض عارية،

الترابية وادي الصفاء، إقليم أشتوكة  : دوار ايت بال، اجلماعة  موقعه 

أيت باها

مساحته  : 07 آر 88 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  : اوعي حلسن؛

شرقا  : اوبوحس احلسن؛   

جنوبا  : اوعي حلسن؛  

غربا : اوعي حلسن؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 30 - 03 - 2018.

بتاريخ  19 االمالك  سجل    364 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2011 - 12 - 15

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 29 - 05 - 2007.

تاريخ التحديد املؤقت 08 مارس 2021 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 5786 - 80

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021

طالب التحفيظ :  احلسن متوكل بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك متوكل "

نوعه : أرض فالحية،

إقليم  الصفاء،  وادي  الترابية  اجلماعة  علي،  احلاج  تن  دوار   : موقعه  

أشتوكة أيت باها

مساحته  : 01 هكتار 63 آر 18 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  : الطريق وبعضا الرسم العقاري عدد 12327 - 80؛

شرقا  : الطريق؛   

جنوبا  : الطريق؛  

غربا : الشاكيري ابراهيم؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 23 - 11 - 2020.

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 19 - 12 - 2017.

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 25 - 12 - 2017.

- صورة مطابقة ألصل رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 710 صحيفة 

339 سجل التركات 12 بتاريخ 21 - 10 - 2010.

سجل   172 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  رسم  ألصل  مطابقة  صورة   -

التركات 27 بتاريخ 08 - 06 - 2015.

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 06 - 10 - 2017.

- عقد قسمة عرفي ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 04 - 04 - 2016.

- عقد وكالة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 27 - 07 - 2017.

سجل  بعدد332  مضمن  عدلي  اراثة  رسم  ألصل  مطابقة  صورة   -

التركات 31 بتاريخ 15 - 06 - 2017.

بتاريخ  االمضاء  - صورة مطابقة ألصل عقد قسمة عرفي مصحح 

.2010 - 03 - 04

تاريخ التحديد املؤقت 08 مارس 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5787 - 80

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021

طالب التحفيظ :  حسنة جدير بنت احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك حسناء سيدي وساي "

نوعه : أرض عارية محاطة بسور،

إقليم  وساي،  سيدي  الترابية  اجلماعة  وساي،  سيدي  دوار  موقعه: 

أشتوكة أيت باها

مساحته  : 01 آر 35 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  : الطريق؛

شرقا : احي اجدير؛   

جنوبا : ورثة فظمة ماين؛  

غربا : الطريق؛
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  66 االمالك  سجل    494 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2020 - 07 - 06

تاريخ التحديد املؤقت 08 مارس 2021 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم  5788 - 80

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2021

طالب التحفيظ :  محمد سعيد كرام بن حسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك سعيد "

نوعه : أرض فالحية محاطة بسور،

إقليم  وساي،  سيدي  الترابية  اجلماعة  اجلديد،  تكمي  مزارع  موقعه 

أشتوكة أيت باها

مساحته  : 02 آر 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  : الطريق؛

شرقا  : احلسن امنو بن عبال؛   

جنوبا  : احلسن امنو بن عبال؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  69 االمالك  سجل    158 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2020 - 09 - 14

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 187 صحيفة 155  سجل االمالك 20 

بتاريخ 09 - 02 - 2011.

تاريخ التحديد املؤقت 08 مارس 2021 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5789 - 80

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021

طالب التحفيظ : عبد اهلل عبيل بن العربي.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك عبيل "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار تني منصور، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 ار 74 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبيل مبارك؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : عبيل احمد؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

-  عقد قسمة عرفي ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 10 ابريل 2015.

-  صورة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مضمن بعدد 1235 كناش 

74 بتاريخ 04 - 06 - 1994.

-  صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 335 ص 

337 كناش التركات 15 بتاريخ 28 - 11 - 2014.

-  صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 14 - 2015 مؤرخة في 20 ابريل 2015..

تاريخ التحديد املؤقت 10 مارس 2021 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 5790 - 80

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021

طالبا التحفيظ : 

1 -  احمد امرايت بن عابد بنسبة ½

2 -  ايكايد محمد بن حلسن بنسبة ½.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك امريت وايكايد"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار تني منصور، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 ار 44 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10564 - 80؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : عبد اهلل عبيل؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

-  رسم شراء عدلي مضمن بعدد 154 صحيفة 159 سجل االمالك 63 

بتاريخ 24 - 09 - 2019.

-  رسم اشهاد عدلي مضمن بعدد 86 سجل اخملتلفة 24 بتاريخ 21 - 10 - 2019.

-  صورة شمسية لعقد قسمة ثابتة التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 

10 ابريل 2015.

-  صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 14 - 2015 مؤرخة في 20 ابريل 2015.

-  صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 335 ص 

337 سجل التركات 15 بتاريخ 28 - 11 - 2014.

-  صورة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مضمن بعدد 1235 كناش 

74 بتاريخ 04 - 06 - 1994.

تاريخ التحديد املؤقت 10 مارس 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5791 - 80

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021

طالبا التحفيظ : 

1 -  محمد السوسي بن علي بنسبة ½.

2 -  ابراهيم السوسي بن علي بنسبة ½.
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االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ابعمران"

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : مزارع جوابر ماسة، اجلماعة الترابية ماسة إقليم أشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 04 آر 73  آر 75 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أيت مومو وبعضا ورثة أخراز أحمد وبعضا هاني عبال؛

شرقا : ايجة اشريك وعائشة شريك؛   

جنوبا : ايجة اشريك وعائشة شريك  وبعضا جروان محمد ؛  

غربا : جامع اوعلي وبعضا ورثة بوكرفا؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

-  رسم شراء عدلي مضمن بعدد 55 صحيفة 56 سجل االمالك 33 

بتاريخ 24 يونيو 2015.

-  رسم بينة عدلي مضمن بعدد 171 ص 98 سجل اخملتلفة 77 بتاريخ 

.2020 - 01 - 24

 119 بعدد  اصلها  مضمن  عدلي  رضائية  قسمة  رسم  نسخة    -

صحيفة 113 سجل االمالك 33 بتاريخ 10 - 07 - 2015 بتوثيق انزكان 

مركز ماسة.

-  صورة شمسية لرسم عدلي رتب حتت عدد 381 بتاريخ 13 - 02 - 1985.

-  صورة طبق االصل لرسم عدلي مؤرخ في 14 - 11 - 1967. 

-  صورة شمسية لعقد شراء عدلي مؤرخ في 13 - 06 - 1976.

-  عقد وكالة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 07 يناير 2020.

-  عقد وكالة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 03 يناير 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 10 مارس 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 5792 - 80

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالبة التحفيظ : جميلة االنواري بنت محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك جميلة 2 "

نوعه : أرض بها بناية سفلية،

أشتوكة  إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 01 ار 02 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : االنواري السعدية؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : االنواري عبد اهلل؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

-  صورة طبق األصل لنسخة قسمة رضائية عدلية مضمنة بعدد 07 

ص 04 سجل 07 بتاريخ 19 - 10 - 2000 .

-  صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلية مؤرخة في 07 - 08 - 1984.

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5793 - 80

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالب التحفيظ : السعدية االنواري بنت محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك السعدية 2 "

نوعه : أرض عارية محاطة بسور،

أشتوكة  إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 01 ار 06 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : االنواري عبد اهلل؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : االنواري جميلة؛  

غربا : الطريق بعضا االنواري البشير؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

مضمنة  عدلية  رضائية  قسمة  لنسخة  لألصل  مطابقة  صورة    -

بعدد 07 ص 04 سجل 07 بتاريخ 19 - 10 - 2001 .

-  صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلية مؤرخة في 07 - 08 - 1984.

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 13 : 30

مطلب رقم 5794 - 80

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالب التحفيظ : احمد عبيل بن العربي.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك احمد عبيل "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار تني منصور، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة أيت 

باها.

مساحته : 02 ار 59 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : السعدية عبيل؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : اجو عبيل؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل  امللك : 

-  نسخة مطابقة لألصل لعقد قسمة رضائية ثابتة التاريخ مؤرخة 

في 10 - 04 - 2015 .

 126 284 ص  -  صورة شمسية لرسم استمرار عدلي مضمن بعدد 

بتاريخ 06 - 06 - 1994.

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5795 - 80

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالب التحفيظ : هشام احلمزاوي بن يوسف.

 االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "انرار املونت "

 نوعه : أرض عارية،

أشتوكة  إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 01 ار 28 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مصطفى املراكشي؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : الداودي زاينة؛  

غربا : الداودي احلسن؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

-  عقد بيع عرفي مؤرخ في 04 - 03 - 2008 .

-  عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 - 09 - 2004.

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 15 : 30

مطلب رقم 5796 - 80

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالب التحفيظ : عبد اهلل االنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك كناوة 1 "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : درب كناوة، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 ار 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : محمد النوراوي؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   53 االمالك  113 سجل  بعدد  تسليم عدلي مضمن  رسم    -

. 2018 - 04 - 27

-  نسخة رسم تسليم عدلي مضمن اصلها بعدد 479 ص 316 سجل 

االول 19 بتاريخ 26 - 07 - 1973 .

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 5797 - 80

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالب التحفيظ : عبد اهلل االنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك كناوة 2 "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : درب كناوة، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 87 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عبد اهلل االنواري؛   

جنوبا : محمد النوراوي؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   53 االمالك  110 سجل  بعدد  تسليم عدلي مضمن  رسم    -

. 2018 - 04 - 27

-  نسخة مطابقة لألصل لنسخة رسم تسليم عدلي مضمن اصلها 

بعدد 479 ص 316 سجل االول 19 بتاريخ 26 - 07 - 1973 .

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 5798 - 80

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالب التحفيظ : عبد اهلل االنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك كناوة 3 "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : درب كناوة، اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل االنواري؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : النوراوي محمد؛  

غربا : عبد اهلل االنواري؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

 112 بعدد  مضمن  عدلي  تسليم  لرسم  لألصل  مطابقة  نسخة   -

سجل االمالك 53 بتاريخ 27 - 04 - 2018 .
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- نسخة رسم تسليم عدلي مضمن اصلها بعدد 479 ص 316 سجل 

االول 19 بتاريخ 26 - 07 - 1973 .

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5799 - 80

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالب التحفيظ : احملفوظ اشطام بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "بيكرناض "

نوعه : أرض عارية،

إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  اذاومحند،  بال  ايت  دوار   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 10 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ايت ماي بعضا الرسم العقاري عدد 2440 - 80؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : ايزكان احلسني؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 58 كناش االمالك 22 بتاريخ 16 - 08 - 2012 .

- صورة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 28 - 07 - 2009 .

بتاريخ   58 االمالك  كناش   505 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

 2019 - 03 - 21

- وكالة عرفية مؤرخة في 24 - 03 - 2015

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5800 - 80

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2021

طالب التحفيظ : جميلة عبيل بنت العربي.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك جميلة "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار تني منصور، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 ار 61 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : سعدية عبيل؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : حسن عبيل؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

في  مؤرخة  التاريخ  ثابتة  رضائية  لعقد قسمة  االصل  - صورة طبق 

.  2015 - 04 - 10

- صورة طبق االصل لعقد استمرار عدلي مضمن بعدد 284 ص 126 

بتاريخ 06 - 06 - 1994 .

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 5801 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : محمد السعداني بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك السعداني "

نوعه : أرض بها بناية سفلية،

أشتوكة  إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 01 ار 09 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : داودي ابراهيم؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : رقية وارصاص؛  

غربا : ابراهيم داودي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد مبادلة عدلي مضمن بعدد 49 ص 36 سجل االمالك 19 بتاريخ 

. 2011 - 09 - 15

-  صورة طبق االصل لعقد قسمة عدلية مضمن بعدد 111 ص 146 

كناش االمالك 13 بتاريخ 25 - 01 - 2008 .

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلية مؤرخة في 14 - 05 - 1993 .

- صورة طبق االصل لنسخة من رسم مخلف عدلية مضمن بعدد 

106 ص 95 كناش التركات 19 بتاريخ 10 - 12 - 2004 .

- صورة طبق االصل لرخصة السكن عدد 44 املؤرخة في 28 - 02 - 2018 .

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 12 : 30

مطلب رقم 5802 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالبا التحفيظ : 

1 -  محمد خياطي بن محمد بنسبة 1 سهم من أصل 2 سهم.

2 -  عاديل كدام بن عبد اللطيف بنسبة 1 سهم من أصل 2 سهم.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "حفرة الضرك "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : مزارع اغبالو، اجلماعة الترابية سيدي وساي إقليم أشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 02 هكتار 84 ار 91 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة غمي؛

شرقا : ايت موالي علي؛   
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جنوبا : الرحيمي اوباجدي؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

 42 االمالك  سجل   239 ص   252 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 07 - 02 - 2018 .

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 143 ص 136 كناش االمالك 42 

بتاريخ 15 - 01 - 2018 .

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلية مضمنة بعدد 73 ص 71 سجل 

التركات 14 بتاريخ 13 - 12 - 2013  .

- صورة طبق االصل مللحق رسم اراثة عدلية مضمنة بعدد 105 ص 95 

سجل التركات 12 بتاريخ 04 - 05 - 2017  .

- شهادة ادارية عدد 01 - 2021 املؤرخة في 06 - 01 - 2021 .

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 5803 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : يوسف جديع بن محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك يوسف "

نوعه : أرض بها بناية سفلية،

أشتوكة  إقليم  بيبي  الترابية سيدي  اجلماعة  العزيب،  دوار   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 01 ار 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : يامنة العنيكري؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : حدية بنت فضيل؛  

غربا : عبد اهلل العنيكري؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 - 05 - 2011 .

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 5804 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : عبد اهلل االنواري بن محمد.

 االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك عبد اهلل "

نوعه : أرض فالحية،

أشتوكة  إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  همو،  تن  دوار   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 01 هكتار 12 ار 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بو الزيت وكوثر؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 7523 - 80؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : ورثة اسالس ابراهيم؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- نسخة قسمة رضائية عدلية مضمن بعدد 07 ص 04 سجل االمالك 

07 بتاريخ 19 - 10 - 2001 .

- عقد شراء  بقعة عدلي مضمن بعدد 397 ص 199 سجل االمالك 12 

بتاريخ 28 - 06 - 2007 .

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 5805 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : فاحت االنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك فاحت "

نوعه : أرض فالحية،

أشتوكة  إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  همو،  تن  دوار   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 02 هكتار 38 ار 10 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل االنواري؛

شرقا : ورثة امالس ابراهيم بعضا البشير االنواري؛   

جنوبا : الطريق بعضا ورثة ابو الفرح؛  

عدد  العقاري  الرسم  بعضا   60  -  6853 عدد  العقاري  الرسم   : غربا 

45773 - 09 بعضا الرسم العقاري عدد 89346 - 09؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   36 االمالك  188 سجل  بعدد  عدلي مضمن  استمرار  رسم   -

. 2015 - 06 - 26

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 5806 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : البشير  االنواري بن محمد.

 االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك البشير "

 نوعه : أرض فالحية،

أشتوكة  إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  همو،  تن  دوار   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 01 هكتار 54 ار 13 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : جميلة االنواري؛   
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جنوبا : ورثة ابو الفرح؛  

غربا : فاحت االنواري؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- نسخة قسمة رضائية عدلية مضمن بعدد 07 ص 04 سجل االمالك 

07 بتاريخ 19 - 10 - 2001 .

- صورة طبق األصل لرسم اراثة  عدلي مؤرخة في 07 - 08 - 1984 .

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 5807 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : السعدية االنواري بنت محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك السعدية "

نوعه : أرض فالحية،

أشتوكة  إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  همو،  تن  دوار   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 70 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : فاطمة االنواري؛   

جنوبا : ورثة ابو الفرح؛  

غربا : جميلة االنواري؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم اراثة  عدلي مؤرخة في 07 - 08 - 1984 .

- نسخة رسم تسليم عدلي مضمن بعدد 584 ص 400 كناش االمالك 

19 بتاريخ 15 - 07 - 2005.

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 5808 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : فاضمة االنواري بنت احلسن.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك فاضمة "

نوعه : أرض فالحية،

أشتوكة  إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  همو،  تن  دوار   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 04 هكتار 68  ار 91 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة ايت حيمد؛   

جنوبا : ورثة ابو الفرح؛  

غربا : السعدية االنواري؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم اراثة  عدلي مؤرخة في 07 - 08 - 1984 .

كناش   400 ص   584 بعدد  مضمن  عدلي  تسليم   لرسم  نسخة   -

االمالك 19 بتاريخ 15 - 07 - 2005.

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 5809 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : جميلة االنواري بنت احلسن.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك جميلة "

نوعه : أرض فالحية،

أشتوكة  إقليم  الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  همو،  تن  دوار   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 70  ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : السعدية االنواري؛   

جنوبا : ورثة ابو الفرح؛  

غربا : البشير االنواري؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم اراثة  عدلي مؤرخة في 07 - 08 - 1984 .

- نسخة قسمة رضائية عدلية مضمن بعدد 07 ص 04 سجل االمالك 

07 بتاريخ 19 - 10 - 2001 .

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5810 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2021

طالب التحفيظ : احي جدير بن احلسن.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " احي "

 نوعه : أرض عارية محاطة بسور،

إقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  وساي،  سيدي  دوار   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 01  ار 35 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : ورثة فضمة مني ؛  

غربا : حسنة جدير؛
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   66 االمالك  493 سجل  بعدد  عدلي مضمن  استمرار  رسم   -

. 2020 - 07 - 06

- وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 06 - 01 - 2021.

تاريخ التحديد املؤقت 15 مارس 2021 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5811 - 80

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021

طالب التحفيظ : محمد اكنزا بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك اكنزا "

نوعه : أرض عارية،

أشتوكة  إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة املزالي مبارك؛   

جنوبا : ملك الغير؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 256 سجل االمالك 49 بتاريخ 14 - 

. 2018 - 02

سجل   315 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

االمالك 46 بتاريخ 06 - 04 - 2017 .

تاريخ التحديد املؤقت 16 مارس 2021 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 5812 - 80

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2021

طالب التحفيظ : رشيد بنطالب بن احلسن.

 االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : "ملك رشيد 1 "

 نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار ازوكار، اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة أيت 

باها.

مساحته : 94 ار 15 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12482 - 80؛

شرقا : اوجنار محمد ومن معه؛   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12938 - 80؛  

غربا : مطلب التحفيظ عدد 1700 - 80؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق االصل لرسم اشتمرار عدلي مضمن بعدد 416 ص 321 

سجل االمالك 25 بتاريخ 24 - 06 - 2013 .

- رسم شراء حقوق مشاعة عدلي مضمن بعدد 381 سجل االمالك 

58 بتاريخ 28 - 02 - 2019 .

 25 التركات  سجل   317 ص   373 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  رسم   -

بتاريخ 11 - 09 - 2014 .

سجل   513 بعدد  مضمن  عدلي  تسليم  لعقد  االصل  طبق  صورة   -

االمالك 68 بتاريخ 20 - 11 - 2020 .

تاريخ التحديد املؤقت 16 مارس 2021 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 5813 - 80

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالبا التحفيظ :

1 - سعيد القوري بن بوجمعة بنسبة 1 - 2

2 -  عبد الرحمان القوري بن بوجمعة بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "ملك القوري "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني،

وادي  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اوسعود  دوز  دوار   : موقعه 

الصفاء إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمد الداودي؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : عبد اهلل ابيه؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

 34 االمالك  كناش   108 120 ص  بعدد  عدلي مضمن  رسم شركة   -

بتاريخ 23 - 12 - 2010.

 26 االمالك  كناش   298 ص   336 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 07 - 03 - 2008.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 10 - 03 - 2006.

- صورة شمسية لعقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 08 - 10 - 1997.

- التزام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 07 - 01 - 2021.

تاريخ التحديد املؤقت 17 مارس 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5814 - 80

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالبا التحفيظ :

1 - احمد اوسي بيه بن محمد

2 -  محمد اوسي بيه بن محند، بدون حتديد األنصبة.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ: "ملك اوسي بيه "

نوعه : أرض محاطة بسور بها بنايتان من سفلي وطابق أول وفي جزء 

منها عارية بها اشجار،

موقعه : دوار ايت ياسني، اجلماعة الترابية ايت ميلك إقليم أشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 10 ار 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : اوسايح احلسني؛

شرقا : ورثة محمد اوسايح وبعضا الزنقة؛   

جنوبا : الزنقة؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك :

- عقد تسليم عرفي ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 18 - 12 - 2020.

- عقد ملحق عرفي ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 24 - 11 - 2020.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 10 - 05 - 2004.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 10 - 05 - 2004.

تاريخ التحديد املؤقت 17 مارس 2021 على الساعة 09:00

 مطلب رقم 5815 - 80

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالب التحفيظ :  عبد اهلل رشدي بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " دار الصفاء"

نوعه : أرض بها بناية من طابق سفلي،

موقعه : دوار ادوز اسعود، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 72 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : العمراوي حسن؛

شرقا : العمراوي احلسني؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرقي ثابت التاريخ مصحح االمضاء بتاريخ 16 - 07 - 2018.

بتاريخ   االمضاء  - صورة مطابقة ألصل عقد قسمة عرفي مصحح 

.2011 - 08 - 09

في مؤرخة   2016  -  835 عدد  إدارية  رخصة  ألصل  مطابقة  صورة   -

.2016 - 10 - 04

تاريخ التحديد املؤقت 17 مارس 2021 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 5816 - 80

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالبتا التحفيظ :

1 - رقية بويه بنت بهي بنسبة 1 - 2

2  -  فاضمة االنواري بنت احلسن بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك فاضمة ورقية بيه1"

نوعه : أرض عارية،

بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي  اخلميس  طريق   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5694 - 80؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 8428 - 60 وبعضا 8429 - 60؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 182 كناش 

االمالك 36 بتاريخ 26 - 06 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 17 مارس 2021 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 5817 - 80

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

 طالبتا التحفيظ :

1 - رقية بويه بنت بهي بنسبة 1 - 2

2  -  فاضمة االنواري بنت احلسن بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك فاضمة ورقية بيه3"

 نوعه : أرض عارية،

بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي  اخلميس  طريق   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 آر14 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 8435 - 60 وبعضا 8440 - 60؛   

جنوبا : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل  امللك : 

- صورة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 182 كناش 

االمالك 36 بتاريخ 26 - 06 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 17 مارس 2021 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 5818 - 80

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالبتا التحفيظ :

1 - رقية بويه بنت بهي بنسبة 1 - 2

2  -  فاضمة االنواري بنت احلسن بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك فاضمة ورقية بيه2"

نوعه : أرض عارية،

بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي  اخلميس  طريق   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 92 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5672 - 80؛

شرقا : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 11568 - 80؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 182 كناش 

االمالك 36 بتاريخ 26 - 06 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 17 مارس 2021 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5819 - 80

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالبتا التحفيظ :

1 - رقية بويه بنت بهي بنسبة 1 - 2

2  -  فاضمة االنواري بنت احلسن بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك فاضمة ورقية بيه4"

نوعه : أرض عارية،

بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي  اخلميس  طريق   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 آر 02 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رقية بويه بنت بهي وفاضمة االنواري بنت احلسن؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 8440 - 60؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة مطابقة ألصل رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 182 كناش 

االمالك 36 بتاريخ 26 - 06 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 17 مارس 2021 على الساعة 12 : 30

مطلب رقم 5820 - 80

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2021

طالب التحفيظ :   فاضمة داودي بنت محند.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك فاضمة "

نوعه : أرض عارية،

أشتوكة  إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 03 آر 73 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الداودي ابراهيم؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 14148 - 80؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : داودي زاينة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- نظير رسم قسمة عدلي مضمن بعدد 111 ص 146 كناش االمالك 

13 بتاريخ 25 - 01 - 2008.

- صورة مطابقة ألصل نسخة رسم مخلف عدلي مضمن بعدد 106 

ص 95 كناش التركات 19 بتاريخ 10 - 12 - 2004.

بعدد  -  صورة مطابقة ألصل نسخة رسم مخارجة عدلي مضمن 

455 ص 371 كناش االمالك 18 بتاريخ 10 - 12 - 2004.

بتاريخ  1496 بعدد  مرتب  عدلي  إراثة  رسم  ألصل  مطابقة  صورة   -

.1993 - 06 - 16 

- صورة مطابقة ألصل رسم توكيل عام عدلي مضمن بعدد 453 ص 

312 كناش اخملتلفة 03 بتاريخ 05 - 10 - 1999.

تاريخ التحديد املؤقت 17 مارس 2021 على الساعة 13 : 30

مطلب رقم 5821 - 80

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021

طالب التحفيظ :   احلسني شبو بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك سكتنة1 "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار اخلربة، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 42 آر 91 سنتيار تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 59781 - 09؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 59781 - 09؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  72 االمالك  كناش   17 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2020 - 12 - 21

- صورة مطابقة ألصل شهادة إدارية مؤرخة في 07 - 12 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 22 مارس 2021 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5822 - 80

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021

 طالب التحفيظ :   احلسني شبو بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك شبو "

 نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار اخلربة، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 67 آر 88 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 59781 - 09؛   

جنوبا : اولهينت محمد؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  72 االمالك  كناش   18 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2020 - 12 - 21

- صورة مطابقة ألصل شهادة إدارية مؤرخة في 07 - 12 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 22 مارس 2021 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 5823 - 80

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

 طالبو التحفيظ :

1 - احلسني بتات بن موالي علي بنسبة 1 - 4، 

2 - ابراهيم بتات بن احلسني بنسبة 1 - 4،

3 -  محمد بتات بن احلسني بنسبة 1 - 4، 

4 -  اسماعيل بتات بن احلسني بنسبة 1 - 4.  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الفال "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار اورتي، اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 65 آر 92 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد اجبلي؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : ايت اباق وبعضا ايت مبارك؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

 35 620 كناش االمالك  - نسخة رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 

بتاريخ 10 - 08 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 22 مارس 2021 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5824 - 80

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبا التحفيظ :

1 -  ابراهيم بهرشان بن محمد بنسبة 1 - 2 

2 -  البشير بويهرشان بن محمد بنسبة 1 - 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك ايت ميلك "

 نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار ايت الرامي، اجلماعة الترابية ايت ميلك إقليم أشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 01 هكتار 38 آر 64 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمد ازروطي؛

شرقا : علي خزين؛   

جنوبا : ورثة جامع خزين؛  

غربا : عبال خزين؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

 80 االمالك  كناش   382 ص   457 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 13 - 02 - 2019.

- صورة مطابقة ألصل رسم شراء عدلي مضمن بعدد 422 ص 282 

كناش االمالك 15 بتاريخ 31 - 03 - 2008.

كناش   483 بعدد  عدلي مضمن  رسم شراء  - صورة مطابقة ألصل 

االمالك 03 بتاريخ 02 - 07 - 1999.

تاريخ التحديد املؤقت 22 مارس 2021 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 5825 - 80

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبة التحفيظ :  عائشة داودي بنت محند.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك عائشة1 "

نوعه : أرض عارية،
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أشتوكة  إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 04 آر 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم الداودي؛

شرقا : ورثة محمد الداودي؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : زينة داودي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة مطابقة ألصل نظير رسم قسمة عدلي مضمن بعدد 111 ص 

146 كناش االمالك 13 بتاريخ 25 - 01 - 2008.

- صورة مطابقة ألصل نسخة رسم مخلف عدلي مضمن بعدد 106 

ص 95 كناش التركات 19 بتاريخ 10 - 12 - 2004.

بعدد  -  صورة مطابقة ألصل نسخة رسم مخارجة عدلي مضمن 

455 ص 371 كناش االمالك 18 بتاريخ 10 - 12 - 2004.

- صورة مطابقة ألصل رسم إراثة عدلي مرتب بعدد 1496 بتاريخ 16 

.1993 - 06 -

- صورة مطابقة ألصل رسم وكالة عدلي مضمن بعدد 451 ص 490 

كناش اخملتلفة 79 بتاريخ 29 - 9 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 22 مارس 2021 على الساعة 12 : 30

مطلب رقم 5826 - 80

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبة التحفيظ :  عائشة داودي بنت محند.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك عائشة2 "

نوعه : أرض عارية،

أشتوكة  إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 02 آر 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلسن الداودي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 6918 - 60 وبعضا 6919 - 60؛   

جنوبا : بوعالكة محمد؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة مطابقة ألصل نسخة رسم مخلف عدلي مضمن بعدد 106 

ص 95 كناش التركات 19 بتاريخ 10 - 12 - 2004.

بعدد  -  صورة مطابقة ألصل نسخة رسم مخارجة عدلي مضمن 

455 ص 371 كناش االمالك 18 بتاريخ 10 - 12 - 2004.

- صورة مطابقة ألصل رسم إراثة عدلي مرتب بعدد 1496 بتاريخ

.1993 - 06 - 16

بتاريخ  االمضاء  - صورة مطابقة ألصل عقد قسمة عرفي مصحح 

.1998 - 09 - 01

- صورة مطابقة ألصل رسم وكالة عدلي مضمن بعدد 451 ص 490 

كناش اخملتلفة 79 بتاريخ 29 - 9 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 22 مارس 2021 على الساعة 15 : 30

مطلب رقم 5827 - 80

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالبة التحفيظ :  عائشة داودي بنت محند.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك عائشة3 "

 نوعه : أرض عارية،

أشتوكة  إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 10 آر 46 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اوعرو فاضمة؛

شرقا : العصار محمد؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة مطابقة ألصل نسخة رسم مخلف عدلي مضمن بعدد 106 

ص 95 كناش التركات 19 بتاريخ 10 - 12 - 2004.

بعدد  -  صورة مطابقة ألصل نسخة رسم مخارجة عدلي مضمن 

455 ص 371 كناش االمالك 18 بتاريخ 10 - 12 - 2004.

بتاريخ  1496 بعدد  مرتب  عدلي  إراثة  رسم  ألصل  مطابقة  صورة   -

.1993 - 06 - 16

بتاريخ  االمضاء  - صورة مطابقة ألصل عقد قسمة عرفي مصحح 

.1998 - 09 - 01

- صورة مطابقة ألصل رسم وكالة عدلي مضمن بعدد 451 ص 490 

كناش اخملتلفة 79 بتاريخ 29 - 9 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 22 مارس 2021 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم  5828 - 80

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

طالب التحفيظ :  احمد ازفيزف بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك ازفيزف "
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نوعه : أرض فالحية،

الترابية  اجلماعة  بوالطيب،  ايت  أربعاء  اجلراد  قصبة  دوار   : موقعه 

انشادن إقليم أشتوكة أيت باها.

مساحته : 02 هكتار 49 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمد ازفيزف وبعضا بوشتى؛

شرقا : احمد ازفيزف؛   

جنوبا : موجن ابراهيم؛  

غربا : احمد ازفيزف؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  69 االمالك  كناش   477 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2020 - 11 - 09

بتاريخ  69 االمالك  كناش   479 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم    -

.2020 - 11 - 09

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بعدد 355 كناش اخملتلفة 

23 بتاريخ 02 - 11 - 2020.

- صورة شمسية لعقد قسمة عرفي ثابت التاريخ مصحح االمضاء 

بتاريخ 05 - 02 - 2016.

- عقد قسمة ومخارجة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 06 - 06 - 2008.

- صورة شمسية لعقد قسمة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 01 - 11 - 2004.

إراثة عدلي مضمن  - صورة شمسية لنسخة مطابقة ألصل رسم 

بعدد 343 ص 146 كناش 14.

تاريخ التحديد املؤقت 22 مارس 2021 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 5829 - 80

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021

 طالب التحفيظ :  العربي بوطافي بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بوطافي "

 نوعه : أرض بها بناية من طابق سفلي وطابقيني علويني،

إقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  اوعلي،  احلسن  ايت  حي   : موقعه 

أشتوكة أيت باها.

مساحته : 63 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوتزمي احلسني؛

شرقا : فؤاد رقية ؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : محمد الروداني؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 24 - 06 - 2011.

- عقد وكالة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 23 - 06 - 2011.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 20 - 01 - 1994.

- صورة مطابقة ألصل رسم تسليم عدلي مؤرخ في يونيو 1975.

- شهادة إدارية عدد 72 - 94 مؤرخة في 26 - 05 - 1994.

- صورة شمسية لرخصة البناء عدد 112 - 2012 مؤرخة في 29 - 06 - 2012.

في مؤرخة   97  -  299 عدد  السكن  رخصة  ألصل  مطابقة  صورة   -

.1997 - 07 - 11

في مؤرخة   97  -  309 عدد  معاينة  محضر  ألصل  مطابقة  صورة   -

.1997 - 07 - 11

تاريخ التحديد املؤقت 22 مارس 2021 على الساعة 11 : 30

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "جوف ايت حلسن اوعلي"

مطلب التحفيظ عدد 19975 - 09

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 3813 

املؤرخة في 27 - 11 - 1985.

فإن مسطرة   2020 ديسمبر   08 في  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ 

حتفيظ امللك املسمى : " جوف ايت حلسن اوعلي " ذي مطلب التحفيظ 

بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تني  بحي  الكائن   09  -  19975 عدد 

إقليم اشتوكة ايت باها، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة  : 

1 - رقية بنت احمد بن سعيد بنسبة 111335178240.

2 - حدية بنت احمد بن سعيد بنسبة 111335178240

3 - مينة بنت احمد بن سعيد بنسبة 138984595200

4 - حبيب الدين مبارك بن محمد بن ابراهيم بنسبة 852239646720

5 - حبيب الدين ايجة بنت محمد بن ابراهيم بنسبة 426119823360

بنسبة  ابراهيم  بن  محمد  بنت  سلطانة  الدين  حبيب   -  6

426119823360

7 - حبيب الدين صفية بنت محمد بن ابراهيم بنسبة 426119823360

8 - بيزنكاض احمد بن احمد بن عبال بنسبة 700617646080

9 - فاضمة بن احمد بن عبال بنسبة 415410462720

بنسبة  بلقاسم  بن  احمد  بن  محمد  بن  احمد  بنكروم   -  10

1595735230320

11 - منادي عائشة بنت موسى بن محمد بنسبة 892194700320

12 - سمية حبيب الدين بن احمد بنسبة 2577451356480

13 - احلسن عماري بنسبة 594796466880

14 - اسماء عماري بنت احلسن بنسبة 793061955840
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15 - فاطمة الزهراء عماري بنت احلسن بنسبة 793061955840

16 - احمد الرامي بن محمد بنسبة 217973780388

17 - صالح الرامي بن محمد بنسبة 217973780388

18 - احلسن الرامي بن محمد بنسبة 217973780388

19 - عائشة الرامي بنت محمد بنسبة 108986890194

20 - رقية الرامي بنت محمد بنسبة 108986890194

21 - فاطمة الرامي بنت محمد بنسبة 108986890194

22 - زينة الرامي بنت محمد بنسبة 108986890194

23 - حنان ازوكني بنت احلسني بنسبة 26582168340

24 - حميد ازوكني بن احلسني بنسبة 53164336680

من اصل 12024199249920.

وذلك مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا وكذا : .

 246 671 ص  بعدد  اراثة عدلية مضمنة  لرسم  األصل  نسخة طبق 

كناش التركات 15 بتاريخ 25 - 09 - 1959.

كناش   604 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم  األصل  طبق  نسخة 

التركات 03 بتاريخ 18 - 02 - 1986.

 124 143 ص  بعدد  اراثة عدلية مضمنة  لرسم  األصل  نسخة طبق 

كناش التركات 07 بتاريخ 27 - 09 - 1999.

نسخة طبق األصل لرسم فريضة عدلية مضمنة بعدد 469 ص 441 

كناش التركات 09 بتاريخ 31 - 12 - 2001.

بتاريخ  03 التركات  كناش   374 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم 

.1987 - 02 - 02

نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلية مؤرخة في 05 - 02 - 1986.

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلية مضمنة بعدد 6 ص 47 كناش 

التركات 08 بتاريخ 28 - 05 - 2000.

 07 التركات  كناش   124 ص   144 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم 

بتاريخ 27 - 09 - 1999.

 200 284 ص  بعدد  اراثة عدلية مضمنة  لرسم  األصل  نسخة طبق 

كناش التركات 04 بتاريخ 08 - 04 - 1997.

 22 التركات  كناش   255 ص   285 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم 

بتاريخ 08 - 09 - 2006.

لرسم عدلي مللحق اصالحي لرسم اراثة عدلية مضمنة بعدد 52 ص 

36 كناش اخملتلفة 29 بتاريخ 29 - 09 - 2006.

 24 التركات  كناش   26 ص   36 بعدد  مضمنة  عدلية  فريضة  لرسم 

بتاريخ 20 - 04 - 2007.

شهادة ثبوت الشخصية مؤرخة في 02 - 04 - 2010

 16 التركات  كناش   226 ص   304 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  رسم 

بتاريخ 17 - 07 - 2007.

 356 ص   498 بعدد  مضمنة  عدلية  صدقة  لرسم  شمسية  صورة 

كناش األمالك 15 بتاريخ 18 - 07 - 2000.

صورة شمسية مللحق رسم صدقة عدلية مضمنة بعدد 494 ص 356 

كناش األمالك 15 بتاريخ 18 - 07 - 2000.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "تغولت جنب طريق اخلميس " 

مطلب التحفيظ عدد 19161 - 09

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 3772 

املؤرخة في 13 - 02 - 1985.

فإن مسطرة   2020 ديسمبر   08 في  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ 

مطلب  ذي   " اخلميس  طريق  جنب  تغولت   "  : املسمى  امللك  حتفيظ 

التحفيظ عدد 19161 - 09الكائن بحي تني بيوكرى اجلماعة الترابية 

اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  باها،  ايت  اشتوكة  إقليم  بيوكرى 

السادة  : 

1 - عائشة بنت محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 26378352

2 - زينة بنت محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 20756736

3 - عكيدة بنت محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 25081056

4 - مبارك بن محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 41513472

5 - ايجة بنت محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 20756736

6 - سلطانة بنت محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 20756736

7 - صفية بنت محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 20756736

8 - بيزنكاض احمد بن احمد بن عبال بنسبة 34127808

9 - فاضمة بن احمد بن عبال بنسبة 20235072

10 - بنكروم احمد بن محمد بن احمد بن بلقاسم بنسبة 19459440

11 - منادي عائشة بنت موسى بن محمد بنسبة 5189184

12 - سمية حبيب الدين بن احمد بنسبة 14990976
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13 - احلسن عماري بنسبة 3459456

14 - فاطمة الزهراء عماري بنت احلسن بنسبة 4612608

15 - اسماء عماري بنت احلسن بنسبة 4612608

من اصل 282686976.

وذلك مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا وكذا : 

 246 671 ص  بعدد  اراثة عدلية مضمنة  لرسم  األصل  نسخة طبق 

كناش التركات 15 بتاريخ 25 - 09 - 1959.

كناش   604 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم  األصل  طبق  نسخة 

التركات 03 بتاريخ 18 - 02 - 1986.

 124 143 ص  بعدد  اراثة عدلية مضمنة  لرسم  األصل  نسخة طبق 

كناش التركات 07 بتاريخ 27 - 09 - 1999.

نسخة طبق األصل لرسم فريضة عدلية مضمنة بعدد 469 ص 441 

كناش التركات 09 بتاريخ 31 - 12 - 2001.

 02 03 بتاريخ  374 كناش التركات  اراثة عدلية مضمنة بعدد  لرسم 

.1987 - 02 -

نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلية مؤرخة في 05 - 02 - 1986.

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلية مضمنة بعدد 6 ص 47 كناش 

التركات 08 بتاريخ 28 - 05 - 2000.

 07 التركات  كناش   124 ص   144 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم 

بتاريخ 27 - 09 - 1999.

 200 284 ص  بعدد  اراثة عدلية مضمنة  لرسم  األصل  نسخة طبق 

كناش التركات 04 بتاريخ 08 - 04 - 1997.

 22 التركات  كناش   255 ص   285 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم 

بتاريخ 08 - 09 - 2006.

لرسم عدلي مللحق اصالحي لرسم اراثة عدلية مضمنة بعدد 52 ص 

36 كناش اخملتلفة 29 بتاريخ 29 - 09 - 2006.

 24 التركات  كناش   26 ص   36 بعدد  مضمنة  عدلية  فريضة  لرسم 

بتاريخ 20 - 04 - 2007.

شهادة ثبوت الشخصية مؤرخة في 02 - 04 - 2010

 16 التركات  كناش   226 ص   304 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  رسم 

بتاريخ 17 - 07 - 2007.

صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلية مؤرخة في 24 - 09 - 1999.

صورة شمية لرسم فريضة عدلية مؤرخة في 26 - 12 - 2001.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "تتوزطني امكساون "

مطلب التحفيظ عدد 19982 - 09

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 3813 

املؤرخة في 27 نوفمبر 1985.

فإن مسطرة   2020 ديسمبر   08 في  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ 

حتفيظ امللك املسمى : " تتوزطني امكساون " ذي مطلب التحفيظ 

بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تني  بحي  09الكائن   -  19982 عدد 

إقليم اشتوكة ايت باها، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة  : 

1 - رقية بنت احمد بن سعيد بنسبة 111335178240

2 - حدية بنت احمد بن سعيد بنسبة 111335178240

3 - مينة بنت احمد بن سعيد بنسبة 138984595200

4 - حبيب الدين مبارك بن محمد بن ابراهيم بنسبة 1091489225904

5 - حبيب الدين ايجة بنت محمد بن ابراهيم بنسبة 545744612952

بنسبة  ابراهيم  بن  محمد  بنت  سلطانة  الدين  حبيب   -  6

545744612952

7 - حبيب الدين صفية بنت محمد بن ابراهيم بنسبة 545744612952

8 - بيزنكاض احمد بن احمد بن عبال بنسبة 700617646080

9 - فاضمة بن احمد بن عبال بنسبة 415410462720

بنسبة  بلقاسم  بن  احمد  بن  محمد  بن  احمد  بنكروم   -  10

399487334400

11 - منادي عائشة بنت موسى بن محمد بنسبة 892194700320

12 - سمية حبيب الدين بن احمد بنسبة 2577451356480

13 - احلسن عماري بنسبة 594796466880

14 - فاطمة الزهراء عماري بنت احلسن بنسبة 793061955840

15 - اسماء عماري بنت احلسن بنسبة 793061955840

16 - احمد الرامي بن محمد بنسبة 329442334326

17 - صالح الرامي بن محمد بنسبة 329442334326

18 - احلسن الرامي بن محمد بنسبة 329442334326

19 - عائشة الرامي بنت محمد بنسبة 164721167163

20 - رقية الرامي بنت محمد بنسبة 164721167163

21 - فاطمة الرامي بنت محمد بنسبة 164721167163

22 - زينة الرامي بنت محمد بنسبة 164721167163

23 - حنان ازوكني بنت احلسني بنسبة 40175894430

24 - حميد ازوكني بن احلسني بنسبة 80351788860

من اصل 12024199249920.
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وذلك مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا وكذا : 

 246 671 ص  بعدد  اراثة عدلية مضمنة  لرسم  األصل  نسخة طبق 

كناش التركات 15 بتاريخ 25 - 09 - 1959.

كناش   604 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم  األصل  طبق  نسخة 

التركات 03 بتاريخ 18 - 02 - 1986.

 124 143 ص  بعدد  اراثة عدلية مضمنة  لرسم  األصل  نسخة طبق 

كناش التركات 07 بتاريخ 27 - 09 - 1999.

نسخة طبق األصل لرسم فريضة عدلية مضمنة بعدد 469 ص 441 

كناش التركات 09 بتاريخ 31 - 12 - 2001.

بتاريخ  03 التركات  كناش   374 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم 

.1987 - 02 - 02

نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلية مؤرخة في 05 - 02 - 1986.

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلية مضمنة بعدد 6 ص 47 كناش 

التركات 08 بتاريخ 28 - 05 - 2000.

 07 التركات  كناش   124 ص   144 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم 

بتاريخ 27 - 09 - 1999.

 200 284 ص  بعدد  اراثة عدلية مضمنة  لرسم  األصل  نسخة طبق 

كناش التركات 04 بتاريخ 08 - 04 - 1997.

 22 التركات  كناش   255 ص   285 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم 

بتاريخ 08 - 09 - 2006.

لرسم عدلي مللحق اصالحي لرسم اراثة عدلية مضمنة بعدد 52 ص 

36 كناش اخملتلفة 29 بتاريخ 29 - 09 - 2006.

 24 التركات  كناش   26 ص   36 بعدد  مضمنة  عدلية  فريضة  لرسم 

بتاريخ 20 - 04 - 2007.

شهادة ثبوت الشخصية مؤرخة في 02 - 04 - 2010

 16 التركات  كناش   226 ص   304 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  رسم 

بتاريخ 17 - 07 - 2007.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك اخشاب"

مطلب التحفيظ عدد 2625 - 80

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1039

املؤرخة في 28 - 11 - 2018.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى : " ملك اخشاب " ذي مطلب التحفيظ عدد 2625 - 80 

الكائن بدوار اخلربة ايت باها اومالل اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم 

اشتوكة ايت باها، 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ وملساحة قدرها 

03 هكتار 45 ار 10 سنتيار، وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا وكذا 

بناء على : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 01 - 04 - 2005.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "نبوستات"

مطلب التحفيظ عدد 19979 - 09

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 3813

املؤرخة في 27 - 11 - 1985.

2021 فإن مسطرة حتفيظ  يناير   08 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

امللك املسمى : " نبوستات " ذي مطلب التحفيظ عدد 19979 - 09 الكائن 

بحي تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم اشتوكة ايت باها، تتابع 

من اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

القطعة األولى : حتت االسم اجلديد "ملك سلطانة"، مساحتها 6 ار ، 

في اسم السيدة سلطانة حبيب الدين.

وملا تبقى من امللك حتت االسم القدمي وفي اسم نفس طالب التحفيظ.

احملافظ على االمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد     

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5140 - 81

تاريخ اإليداع  : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احمد بومهراز بن احلاج البقال .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملدوخ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملدوخ".       

نوعه  : ارض فالحية.

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

مساحته : 77 آر 48 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 11186 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 38747 - 16؛ 

جنوبا : ورثة عاشور احليمر؛

 غربا : الرسم لعقاري رقم 34531 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 59 رقم  العقار  كناش   57 ص   62 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  1.رسم 

بتاريخ 26 - 11 - 2020 توثيق تيفلت.
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2.شهادة إدارية عدد 08 - 2021 - م.ت مؤرخة في 06 - 01 - 2021.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5141 - 81

تاريخ اإليداع  : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احمد بومهراز بن احلاج البقال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "راس عني لبزق".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "راس عني لبزق".       

نوعه  : ارض فالحية.

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

مساحته : 01 هـ 76 آر 26 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم لعقاري رقم 36438 - 16؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها ورثة اشبيكي؛ العربي بومهراز؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 29448 - 16؛ بيبش بورواين؛

 غربا : الرسم لعقاري رقم 36438 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 427 ص 460 كناش العقار رقم 58 

بتاريخ 04 - 12 - 2020 توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية عدد 07 - 2021 - م.ت مؤرخة في 06 - 01 - 2021.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 5142 - 81

تاريخ اإليداع  : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : احمد بومهراز بن احلاج البقال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "راس عني موسى".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "راس عني موسى".       

نوعه  : ارض فالحية.

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

مساحته : 30 آر 68 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم لعقاري رقم 18686 - 16؛

شرقا : الرسم لعقاري رقم 26104 - 16؛ 

جنوبا : العربي بومهراز؛

ومطلب  بومهراز  ميلود  احلاج  ورثة  ورائها  من  عمومية  طريق   : غربا 

التحفيظ رقم 6181 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 4 ص 5 كناش العقار رقم 60 بتاريخ 

17 - 11 - 2020 توثيق تيفلت.

2.شهادة إدارية عدد 06 - 2021 - م.ت مؤرخة في 06 - 01 - 2021.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 00 د.

مطلب رقم 5143 - 81

تاريخ اإليداع  : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : املهدي بوشام بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان راس عني الكرمة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان راس عني الكرمة".       

نوعه  : ارض فالحية.

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

مساحته : 49 آر 10 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حلسن بن امحمد؛

شرقا : ورثة البوهالي بن عالل؛ 

جنوبا : ورثة البوهالي بن عالل؛

 غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 58 رقم  العقار  473 كناش  438 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 09 - 12 - 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم استمرار ملكية عدلي ضمن بعدد 19 ص 30 كناش االمالك 

رقم 48 بتاريخ 15 - 10 - 2018 توثيق تيفلت.

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5144 - 81

تاريخ اإليداع  : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : محمد بناك بن عبد القادر.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "القدس 216".       
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نوعه  : ارض بها بناية من سفلي.

ودادية  الشمالي  االندلس  حي  املدعو  احملل  تيفلت  مدينة   : موقعه  

القدس رقم 216.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : ميلودة بنجغلة؛ 

جنوبا : محمد دحان؛

 غربا : القطعة رقم 214؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 11 رقم  العقار  204 كناش  231 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 22 - 09 - 2011 توثيق تيفلت.

 54 رقم  العقار  495 كناش  552 ص  بعدد  2.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 29 - 09 - 2003 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 945 لسنة 1988 كناش العقار توثيق تيفلت.

259 بتاريخ  4. نسخة طبق االصل حملضر وقرار التسليم املؤقت عدد 

.2020 - 12 - 30

5. نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 396 بتاريخ 28 - 03 - 2014 .

4844 - 2019 بتاريخ 28 -  6

.2019 - 08

7. نسخة طبق االصل لتصميم البناء غير قابل للتغيير.

8.شهادة إدارية عدد 22 عن مصلحة التعمير بجماعة تيفلت مؤرخة 

في 12 - 01 - 2021 . 

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 00 د.

مطلب رقم 5145 - 81

تاريخ اإليداع  : 19 يناير 2021.

طالب التحفيظ : فؤاد الطوكي بن ميلود.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرشاد 8130".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم 8130.

مساحته : 84 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الدريسية اخللوقي؛

شرقا : الدرقاوي ادريس؛ 

جنوبا : الزنقة ؛

 غربا : ورثة عليلشات؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 35 ص 30 كناش العقار رقم 95 بتاريخ 

08 - 03 - 2005 توثيق تيفلت.

2.نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بالعدد الترتيبي 

155 لسنة 1983 بتاريخ 07 - 01 - 1984 كناش العقار توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 387 عن مصلحة التعمير بجماعة تيفلت مؤرخة 

في 10 - 11 - 2020 .

4. نسخة طبق االصل حملضر وقرار التسليم املؤقت عدد 197 - 2020 

بتاريخ 22 - 10 - 2020.

5. نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 172 بتاريخ 09 - 03 - 2005 .

1624 - 2005 بتاريخ 10 -  6

.2005 - 05

7. نسخة طبق االصل لتصميم البناء غير قابل للتغيير. 

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12  : 00 د.

مطلب رقم 5146 - 81

تاريخ اإليداع  : 20 يناير 2021.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.سعاد الفرجي بنت محمد بنسبة 1 - 3.

2.عزيزة الفرجي بنت محمد بنسبة 1 - 3.

3.مينة الفرجي بنت محمد بنسبة 1 - 3.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفرجي".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي اوالد شريفة رقم 607.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : البقعة رقم 608؛

شرقا : امينة االيوبي؛ 

جنوبا : ميلود علوات؛

 غربا : البقعة رقم 609؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

 14 رقم  العقار  156 كناش  155 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 22 - 06 - 2012 توثيق تيفلت.

 11 رقم  العقار  495 كناش  565 ص  بعدد  2.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 21 - 11 - 2011 توثيق تيفلت.

 09 رقم  العقار  كناش   78 ص   96 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .3

بتاريخ 18 - 01 - 2011 توثيق تيفلت.

201 بتاريخ  4. نسخة طبق االصل حملضر وقرار التسليم املؤقت عدد 

.2020 - 10 - 27

5. نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 367 بتاريخ 24 - 03 - 2014 .

6. نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 1160 بتاريخ 26 - 09 - 2012 .

7. نسخة طبق االصل لتصميم البناء غير قابل للتغيير.

8.شهادة إدارية عدد 369 عن مصلحة التعمير بجماعة تيفلت مؤرخة 

في 27 - 10 - 2020 . 

9. شهادة إدارية عدد 37 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 01 - 11 - 2011 .

10.تصريح باجملاورين مؤرخ في 03 - 11 - 2020 .

على   2021 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2136 - 82

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021 . 

طالب التحفيظ  : العيد مستنصير بن سي محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الغابة"

االسم الذي أعطاه  طالب التحفيظ للملك: " الغابة"

نوعه : أرض فالحية.

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة حد بوموسى احملل املدعو "مزارع أوالد امحمد".

مساحته: 01 هكتار 02 آر 91  سنتيارا تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون :

شماال : ايت احميدة املعطي؛ زنقة؛

شرقا : محمد بن صالح محمدي؛

جنوبا : الرسم العقاري 17106/68؛

غربا : طريق .

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2020؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يناير 2021؛

- صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 فبراير 2020؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 13 يناير 2021؛

 2021 19 مارس  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة 09:30  صباحا.

مطلب رقم 2137 - 82

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021 . 

طالبو التحفيظ  : 

1 - زهرة الدرقاوي بنت محمد بنسبة 330/432؛

2 - صفاء مالح بنت احلسن بنسبة 17/432؛

3 - نور الدين مالح بن احلسن بنسبة 34/432؛

4 - محمد مالح بن احلسن بنسبة 34/432؛

5 - هدى مالح بنت احلسن بنسبة 17/432.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلريش"

االسم الذي أعطاه  طالب التحفيظ للملك : " احلريش"

نوعه : أرض عارية.

املدعو  احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

"حي الياسمني".

مساحته: 01 آر 20  سنتيارا تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون :

شماال : احلسناوي الكبير؛

شرقا : احلاج الشتوي؛

جنوبا : ضفيري اسماعيل؛ بوغادي العربي؛

غربا : زنقة .

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2020؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2011؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2011؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 1991؛

- وكالة عدلية مؤرخة في 28 سبتمبر 2020؛

- شهادة إدارية مؤرخة في فاحت ديسمبر 2020؛

على   2021 مارس   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:30  صباحا.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

كرمي ناجيم   



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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محافظة طنجة

إعالنني جديدين بانتهاء التحديد

مطلب رقم 25513 - 06

امللك املسمى " ثريا "

الكائن : بوالية طنجة ، مدينة طنجة املدينة القدمية دار البارود

طالبة التحفيظ : ثريا بنت املفضل مركادو

وقع التحديد في 19 مارس 2012

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68س

 762 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ 07 اغسطس 2013

مطلب رقم 27805 - 06

امللك املسمى " نور "

الكائن : بوالية طنجة ، مدينة طنجة حي طنجة البالية

طالب التحفيظ : عبد السالم بن حسن كعبون

وقع التحديد في 28 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96س

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1074 

بتاريخ 31 يوليو 2019.

   احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

محمد الزخوني    

 

محافظة فاس

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد : ابراهيم بن الطيب العمراني املالك املسجل طلب 

أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 45929 - 07 ،املؤسس 

للملك املدعو" لطف- 2 " و الكائن بفاس ،حي القطار وذلك بسبب 

ضياع النظير الذي سلم له سابقا.

محافظة الرباط حسان

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

السيد  أن  للعموم  يعلن  حسان  بالرباط-  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 
احلبيب املهنديز بن البشير و من معه، اجلاعل محل اخملابرة معه بالرباط ، زنقة 
ابن مطير فيال خالد ، حي السويسي، طلب أن يسلم له نظيرجديد للملك 
الواقع  -ر   4409 رقم  العقاري  الرسم  *موضوع  بانيبة  و  دارك  *جني  املسمى 

بالرباط ؛ و ذلك بسبب ضياع الذي سلم سابقا.
و ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل 
باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجل 

الرسمية. 
   احملــافظ على االمالك العقارية بالرباط حسان

احلليمي اجلياللي    
   

 

محافظة مكناس املنزه

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

العموم  بإعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
 25 شقة   111 عمارة   2 األمان  مبكناس  الساكن  أحمد  اليوسفي  السيد  أن 
ويسالن ، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 111581 - 05، 
وذلك  ويسالن،  املنزه  الكائن مبكناس   "  77 االمان   "  : املدعو  للملك  املؤسس 

بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في 

أجل15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه    

بوشعيب دومار     
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بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .

   احملافظ املساعد على األمالك العقارية بفاس

    عبد احلميد العرمي

 

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 106686 - 08 

اسم امللك : واد العركان

موقعه : عمالة و إقليم اجلديدة,جماعة موالي اوالد عيسى,دوار الكعيشات 

وقع حتديده في : 21 يوليو 2017

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01هـ16آر32س

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي بن الطاهر وورثة محمد بن زهرة 

شرقا : زهراء مغار وورثة علي بن الطاهر

جنوبا : طريق

غربا : احلسن لعباد 

طالبة التحفيظ : فتيحة مغار بنت أحمد 

مطلب رقم 99253 - 08 

اسم امللك : أرض محكن بلخدير

موقعه : عمالة و إقليم اجلديدة,جماعة سيدي عابد,دوارالسهامنة .

وقع حتديده في : 25 يونيو 2018

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 32آر58س

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : كدالوي احلسني وناقيبي علي ومن معه

شرقا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار

جنوبا : ورثة بلخياط 

غربا : ورثة بنمنصور

طالب التحفيظ : زين العابدين علوج بن محمد 

مطلب رقم 106622 - 08 

اسم امللك : السيل حلمر

موقعه : عمالة و إقليم اجلديدة,جماعة أوالد احسني,دوار احلشالفة 

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2017

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 72آر49س

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : بن رحمة وبوشعيب بلهويوعبد اهلل بلهوى بن محمد

شرقا : املصطفى الفايدي بن بوشعيب 

جنوبا : صابر ساسي محمد وطريق عمومية عرضها 05 أمتار

غربا : العطار عزيز ورياس بوشعيب 

طالب التحفيظ : املصطفى الفيضي بن بوشعيب 

مطلب رقم 107058 - 08 

اسم امللك : دار عزيز

موقعه : عمالة و إقليم اجلديدة,رقم 17 مجموعة هاء سانية املراقب اجلديدة 

وقع حتديده في : 04 يوليو 2018

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 72س

نوعه : منزل من سفلي وطابقني 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 143707 - 08 

شرقا : رسم عقاري عدد 1883/ز

جنوبا : ورثة فاطنة العروية

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : عزيز جرمومي بن أحمد 

مطلب رقم 118754 - 08 

اسم امللك : أرض الدراع 1

موقعه : عمالة و إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار الغنادرة

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2017

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20آر40س

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد86812 - 08 والرسم العقاري عدد 116710 - 08 .

شرقا : ورثة عبد اهلل بوعزة 

جنوبا : طريق عمومية

غربا : ممر عمومي 

طالب التحفيظ : املصطفى الفيضي بن بوشعيب

مطلب رقم 132974 - 08 

اسم امللك : أرض الغابة 

موقعه : عمالة و إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار الغنادرة

وقع حتديده في : 21 يناير 2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10آر32س

نوعه : أرض فالحية 
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اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد132972 - 08 ومطلب عدد118916 - 08 

شرقا : مطلب عدد132972 - 08 

جنوبا : نعمان مصطفى

غربا : مصطفى محراز

طالبة التحفيظ : شركة ريفا اندستري*سارل*

مطلب رقم 133043 - 08 

اسم امللك : أرض البير

موقعه : عمالة و إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار اوالد ابراهيم 

وقع حتديده في : 26 فبراير 2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 06آر94س

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : امزاط احلسني ويامنة السعودي وامزاط زهرة

شرقا : مطلب عجدد 132910 - 08 

جنوبا : ورثة مسعود ترباتي

غربا : مصطفى محراز

طالبو التحفيظ : 

1 - بوشعيب رشدي ابن مبارك

2 -محمد خدري بن محمد

3 -املصطفى خدري ابن محمد

4 -عبد اهلل خدري ابن محمد

5 -يامنة خدري بنت محمد

6 -بوشعيب خدري ابن محمد على الشياع والتفاوت بينهم للذكرمثل 

حظ االنثيني.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد عبد العالي بربيش بن بوشعيب ومن معه الساكن 

ب 66 درب الهاللي باجلديدة , طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

الغريب" "قبر  املدعو  للملك  املؤسس   08  -  119016 عدد  العقاري 

و ذلك بسبب ضياع النظير املسلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

عبد الرحمان دريوش     

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 44348 - 10

اسم امللك : عبد احلليم 1.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو "سيدي علي السبتي".

نوعــه : ارض عارية .

مساحتـه : 78س.

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة؛

جنوبـا : رسمني عقاريني عدد 79179 - 10 و64715 - 10 ؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 64887 - 10؛

غربــا : ارتفاق الواد 

طالبو التحفيظ : السيدةكوثر رحمة امينة العسري ومن معها 

مطلب رقم 46013 - 10 

اسم امللك : يونس

موقعــه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة اوالد سعيد الواد 

جماعة أوالد يوسفاحملل املدعو دوار اوالد حمامة 

نوعــه : دار للسكنى ذات سفلي به متاجر وطابقني ومرافق. 

مساحتـه : 01 ا 44 سنتيارا

اجملاورون : 

شمــاال : الطريق 

جنوبـا : مطلب عدد 32505 - 10 )امللغى(

شرقــا : ممر

غربــا : احمد الوراق 

طالب التحفيظ : السيد صالح موقبيل بن محمد 

مطلب رقم 48539 - 10

اسم امللك : ملك العربي.

موقعــه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نيسلي 

احملل املدعو "ازغارفال نطيارة".

نوعــه : ارض فالحية مغروسة باشجار التفاح .

مساحتـه : 34 آ 78 س.

اجملاورون : 

شمــاال : الطريق ؛

جنوبـا : رسم عقاري عدد 52932 - 10؛

شرقــا : مطلب عدد 49198 - 10؛

غربــا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : السيد ابريان العربي بن بحسني 
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مطلب رقم 48980 - 10

اسم امللك : ملك لطيفة .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد سليمان.

نوعــه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون .

مساحتـه : 03 آ 23س.

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة؛

جنوبـا : الطريق؛

شرقــا : زهرة سهام ؛

غربــا : حفيظة سهام 

طالبة التحفيظ : السيدة لطيفة سهام بنت احلسني 

مطلب رقم 51206 - 10

اسم امللك : زينب.

ايعيشاحملل  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو "ايت العرابي".

نوعــه : ارض عارية .

مساحتـه : 92 س.

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة ؛

جنوبـا : رسم عقاري عدد 23075 - 10؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 96228 - 10؛

غربــا : الزنقة

طالبو التحفيظ : السيدة رابحة زعواطي بنت حمو ومن معها 

مطلب رقم 51486 - 10

اسم امللك : بنار.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو "شارع متكنونت".

نوعــه : دار للسكنى دات قبو سدة وسفلي به متجر وطابقني .

مساحتـه : 01آ 36 س.

اجملاورون : 

شمــاال : عمري عبد القادر؛

جنوبـا : شارع؛

شرقــا : مدخل؛

غربــا : رحمة بنت محمد

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بنار بنت احمد.

مطلب رقم 51487 - 10

اسم امللك : مليكة.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو "حي مدكر احلندق".

نوعــه : ارض عارية .

مساحتـه : 92 س.

اجملاورون : 

شمــاال : العسري عبد الكرمي؛

جنوبـا : يونس مدكر ومن معه؛

شرقــا : الزنقة؛

غربــا : رسم عقاري عدد 70854 - 10 وورثة بوس احلاج

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة جالل بنت بوزكري 

مطلب رقم 51491 - 10

اسم امللك : منال.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو "أوالد عياد الكرابزية ".

نوعــه : دار للسكنى دات سفلي طابق اول ومرافق .

مساحتـه : 76 س.

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة؛

جنوبـا : رابحة املفتكير؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 64577 - 10؛

غربــا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد حسن القرشي بن حلسن 

مطلب رقم 51493 - 10

اسم امللك : محمد.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو " العامرية 1".

نوعــه : بناية دات سفلي وطابق اول ومرافق .

مساحتـه : 69 س.

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة؛

جنوبـا : الزنقة ؛

شرقــا : الزنقة؛

غربــا : رسم عقاري عدد 88898 - 10

طالب التحفيظ : السيد صالح ايت احلمر بن محمد

مطلب رقم 51503 - 10

اسم امللك : بنوك.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو "ايت الطحيش".

نوعــه : دار للسكنى دات سفلي به متجر ،طابقن ومرافق .

مساحتـه : 48 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مدخل؛

جنوبـا : ممر؛
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شرقــا : شارع؛

غربــا : محمد بن عباس

طالب التحفيظ : السيد رشيد بنوك بن حمو

مطلب رقم 51505 - 10

اسم امللك : غزى.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو "حي اخرطوس اوربيع".

نوعــه : ارض محاطة بسور بجزء منها بناية سفلية .

مساحتـه : 01 آ 43 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مدخل ؛

جنوبـا : بوتسفيرة عبد العزيز ورابحة العمري ؛

شرقــا : عبد اهلل غزى؛

غربــا : الزنقة

طالبو التحفيظ : السيدة السعدية غزى بنت خال ومن معها

مطلب رقم 51511 - 10

اسم امللك : اسية.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو "أوالد عياد أوالد زهرة".

نوعــه : ارض عارية .

مساحتـه : 57س.

اجملاورون : 

شمــاال : ساقية؛

جنوبـا : دهبي محمد؛

شرقــا : ارتفاق الساقية؛

غربــا : الزنقة،

طالب التحفيظ : السيد سي محمد رضى بن املولودي

مطلب رقم 51532 - 10

اسم امللك : الياس.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد عياد أوالد عطو".

نوعــه : ارض عارية .

مساحتـه : 59س.

اجملاورون : 

شمــاال : رامي ادريس ؛

جنوبـا : ارتفاق الساقية؛

شرقــا : دهبي املعطي؛

غربــا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد احمد ريضى بن املولودي

مطلب رقم 51536 - 10

اسم امللك : الرزق.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو "قصر امغيلة".

نوعــه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون .

مساحتـه : 20 آ 77 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ارتفاق الساقية ؛

جنوبـا : هشوم سعيد والشرقي؛

شرقــا : ارتفاق الساقية؛

غربــا : املودني الشرقي بن حدو 

طالبو التحفيظ : السيدة نبيلة مسرار بنت محمد ومن معها

مطلب رقم 51537 - 10 

اسم امللك : ملك فاظمة

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو ايت تسليت 

نوعــه : دار للسكنى ذات سفلي طابقي اول ومرافق. 

مساحتـه : 01 ا 02 سنتيارا

اجملاورون : 

شمــاال : علي حتنيت 

جنوبـا : الزنقة

شرقــا : زايد تاحنيت

غربــا : علي تاحنيت 

طالبة التحفيظ : السيدة فاظمة اخمللوفي بنت زايد 

مطلب رقم 50713 - 10

اسم امللك : الهناء.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو "املديولة".

نوعــه : دار للسكنى دات سفلي طابق اول ومرافق .

مساحتـه : 95 س.

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة؛

جنوبـا : رسم عقاري عدد 65315 - 10؛

شرقــا : ؛ الزنقة

غربــا : الصبيعي سي محمد 

طالبو التحفيظ : السيدة عائشة وهبي بنت حلسن ومن معها 

مطلب رقم 51574 - 10

اسم امللك : هشام.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو " امغيلة".

نوعــه : ارض عارية .

مساحتـه : 01 آ 01 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ممر ؛
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جنوبـا : الكبيشي الزهرة؛

شرقــا : ممر؛

غربــا : رسم عقاري عدد 76361 - 10

طالب التحفيظ : السيد محمد املكاوي بن محمد 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

 

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 34548 - 14 

اسم امللك : خلباوات.

السفلي،  غريس  جماعة  كلميمة،  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو : خلباوات.

وقع حتديده في : 06 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 283 هـ 18 آر 15 س.

نوعه : ارض فالحية بورية ومزارع؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 7105؛

شرقا : خطارة خليل وخطارة شرفا؛

جنوبا : خطارة اوغرود؛

غربا : ارض اجلموع؛

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية الوصي على اراضي اجلماعات 

الساللية جلماعة قصر خليل.

مطلب رقم 39281 - 14 

اسم امللك : ملك حسن.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة تنجداد، احملل املدعو : سيدي 

بوملان.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 66 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 36613 - 14؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 38893 - 14؛

غربا : زنقة؛

طالبا التحفيظ السيد : 

1 - حسن حمادي بن محمد 

2 - مينة ادريسي بنت احلبيب بصفتهما شريكني على الشياع سوية بينهما.

مطلب رقم 39310 - 14 

اسم امللك : الداو احلور 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آر 17 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف و محمد اوصديق اوحمو؛

اقليم  اوقاف  ناظر  طرف  من  املمثلة  العامة  االحباس   : التحفيظ  طالبة 

الرشيدية.

مطلب رقم 39481 - 14 

اسم امللك : اكرض اولغم.

السفلي،  غريس  جماعة  كلميمة،  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 08 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : ايت خويا احمد؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : باسطوس حدو؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39578 - 14 

اسم امللك : متاست 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 آر 92 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛
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شرقا : ورثة ايت حسو سعود؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : ايت مماد مبارك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39579 - 14 

اسم امللك : بومسون 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 53 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل وشجرة زيتون واحدة؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف وورثة ايت حمودة؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39589 - 14 

اسم امللك : اغرغارن 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 55 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ورثة موما تيسير ومصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39590 - 14 

اسم امللك : اغرغارن 3.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 44 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : موما تيسير؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ورثة عبد اهلل اوكربا ومصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39591 - 14 

اسم امللك : اغرغارن 4.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 68 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف وايت كوربي؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : حلبيب اوعلي اوعبيشة؛

غربا : خديري مبارك اوبايدي؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39592 - 14 

اسم امللك : اغرغارن 5.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 74 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : تيسير سيدي حسن ومصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.
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مطلب رقم 39602 - 14 

اسم امللك : بومسون 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 42 آر 28 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 39603 - 14 ومسلك؛

غربا : ورثة انينام محمد ومصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39603 - 14 

اسم امللك : بومسون 3.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 04 س.

نوعه : ارض فرحية بها نخيل وشجرتي زيتون؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 39602 - 14؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مسلك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39629 - 14 

اسم امللك : اساكرموس 4.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آر 12 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : خديري احمد وايت موحى اوعزيز؛

ناظر  طرف  من  املمثلة  العامة  االحباس  السيد   : التحفيظ  طالب 

اوقاف اقليم الرشيدية.

مطلب رقم 39636 - 14 

اسم امللك : اكر اخبو 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 41 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : ايت اعراب علي؛

غربا : جدار من تراب؛

ناظر  طرف  من  املمثلة  العامة  االحباس  السيد   : التحفيظ  طالب 

اوقاف اقليم الرشيدية.

مطلب رقم 39637 - 14 

اسم امللك : اكر اخبو 3.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 57 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : طريق عمومية؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39639 - 14 

اسم امللك : اساكار موسى 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.
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وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 76 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك ويعقوبا سيدي احمد؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39640 - 14 

اسم امللك : اساكر موسى 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 07 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية اسمنتية؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : مسلك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39651 - 14 

اسم امللك : احلاج املدني.

علي  موالي  جماعة  الريصاني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

الشريف، احملل املدعو : حي موالي ادريس.

وقع حتديده في : 16 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 25 س.

نوعه : ارض عارية صاحلة للبناء؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زين العابدين عبد الرحمنت بن حلبيب؛

جنوبا : ملراني بلغيت ومن معه؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : محمد بوطهري بن احلاج املدني.

مطلب رقم 39662 - 14 

اسم امللك : الرحبة 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : غابة قصر ايت يحي اعثمان.

وقع حتديده في : 30 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت خلدير؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مصرف قدمي؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39293 - 14 

اسم امللك : فدان القنطرة.

احملل  العليا،  فركلة  تنجداد، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

املدعو : فدان القنطرة.

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 29 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة موحى او باسو الغجدي ومصرف؛

شرقا : طالبي زايد اوسيسو؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : ورثة زرور زايد؛

طالب التحفيظ : السيد علي اسعيد بن باسو.

مطلب رقم 39312 - 14 

اسم امللك : تزكزاوين 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 86 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛
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جنوبا : حلسن اوشجير؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39313 - 14 

اسم امللك : تزكزاوين 4.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 آر 32 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : طريق غير معبدة؛

جنوبا : ورثة موالي علي بالوالي وورثة ايت حمودة؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39314 - 14 

اسم امللك : خويا علي.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 28 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف وورثة علي شريف؛

شرقا : موالي حلبيب سرور؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : ورثة علي شريف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39316 - 14 

اسم امللك : ترزيوين 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آر 96 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : الوردي محمد اوصالح؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : ملكي بن موح وايت حبا عقا؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39317 - 14 

اسم امللك : تزكزاوين 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آر 36 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : اوعشا محمد و مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39318 - 14 

اسم امللك : ايت ماعبي 3.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 57 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مولود ويشي ومصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : طريق غير معبدة؛

غربا : طريق غير معبدة؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39321 - 14 

اسم امللك : النوادر 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.
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وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 11 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مسلك ومصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39322 - 14 

اسم امللك : ايت ماعبي 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 آر 36 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : حمو اوسيدي طاهر؛

غربا : محمد او شركي و فايز باحبي؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39323 - 14 

اسم امللك : امدا نعباز 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : شرقي محمد؛

شرقا : شرقي محمد؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39324 - 14 

اسم امللك : امدا نعباز 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 22 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : حمو ايت طاهر؛

جنوبا : حرتاوي محمد؛

غربا : ساقية اسمنتية؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39516 - 14 

اسم امللك : بوتخبوت 1.

السفلي،  غريس  ، جماعة  كلميمة  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 آر 71 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل واشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39517 - 14 

اسم امللك : هرور.

السفلي،  غريس  ، جماعة  كلميمة  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 87 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛
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شرقا : مسلك؛

جنوبا : بدري عمر؛

غربا : ديالي حلسن ومسلك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39518 - 14 

اسم امللك : ازداين.

السفلي،  غريس  ، جماعة  كلميمة  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو : غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آر 42 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف وبوفرسيك سمير ومطلب التحفيظ رقم 39519 - 14؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : اوحنيك موحى اوعلي ومصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39571 - 14 

اسم امللك : تزكزاوين.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 73 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : احباس؛

جنوبا : جدار من تراب وخديري احمد؛

غربا : ممر عمومي؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39572 - 14 

اسم امللك : ادبايكو 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 02 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : محمد اوحدي بوشاشي وجدار من تراب؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك ومصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39573 - 14 

اسم امللك : ادبايكو 2.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 37 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل والزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : مسلك؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك وخديري احمد؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39574 - 14 

اسم امللك : اسطر.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 89 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل واشجار الفواكه؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : مسلك؛

جنوبا : طريق غير معبدة؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.
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مطلب رقم 39577 - 14 

اسم امللك : عش عمو 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 59 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : حسن بن مولود؛

شرقا : ماماد مبارك؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39627 - 14 

اسم امللك : تيزكاغني 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو : قصر ايت يحيى اوعثمان.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 56 س.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون : 

شماال : بقاس يوسف؛

شرقا : ورثة بابا العربي؛

جنوبا : مسلك؛

غربا : مسلك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله، بإعالم العموم 

أن شركة البنك الشعبي لفاس-مكناس عنوانها زاوية شارع اجليش 

امللكي و زنقة شريف الراضي-املدينة اجلديدة- فاس، طلبت أن يسلم 

لها نظير جديد للرسم العقـــاري رقمA-227، املؤسس للملك املدعو 

بسبب  وذلك  ارفود،  مركز  الرشيدية  بإقليم  الكائن   "533 كربوما   "

ضياع النظير الذي كان قد سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

  احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

     عمر مو

محافظة سطات

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "أرض مخروب" 

مطلب رقم : 41119 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 1131

املؤرخة في 02 سبتمبر 2020

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : السيد املالكي عالل.

اقرأ : 

طالب التحفيظ : السيد عبداالله برادة بن ادريس.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "احلرشة1" 

مطلب رقم : 30188 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 945 

املؤرخة في 08 فبراير 2017

عوضا عن : 

مساحته : 40 آ تقريبا.

شرقا : العربي بن درويش؛ورثة عبدالقادر. 

اقرأ : 

مساحته : 70 آ تقريبا.

شرقا : العربي بن درويش؛ورثة عبدالقادر بن العربي.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "أرض زواغة1" 

مطلب رقم : 30202 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 946

املؤرخة في 15 فبراير 2017

عوضا عن : 

مساحته : 12 آ 74 س تقريبا.

اقرأ : 

مساحته : 01 هـ 12 آ 74 س تقريبا.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "دار قاسم" 

مطلب رقم : 31931 - 15 املنشور باجلريدة عدد : 1050

املؤرخة في 13 فبراير 2019

عوضا عن : 

نوعه : أرض فالحية.

مساحته : 72 آ 70 س تقريبا.

اقرأ : 

نوعه : دار للسكن.

مساحته : 77 س تقريبا.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

محمد الزرهوني     
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محافظة اخلميسات

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 15585 - 16
امللك املسمى : " اصغاو ".

الكائن بدائرة واملاس جماعة حودران ايت يزي .

طالب التحفيظ : بلعيد اغزاف بن موحى.

وقع حتديده في : 07 ماي 2004.

 440 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  االعالن  يبطل  االعالن  هذا  ان 

مكرر املؤرخة في 08 اغسطس 2007.

مطلب رقم 3040 - 16
امللك املسمى : " فدان لهميل ".

الكائن بدائرة اخلميسات جماعة مصغرة ايت علي بني ونزار .

طالبو التحفيظ : باخلير بنعاشير بن احلسن و من معه.

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2000.

 965 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  االعالن  يبطل  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 28 يونيو 2017.

مطلب رقم 3717 - 16
امللك املسمى : " عني الطلبة ".

الكائن بدائرة واملاس جماعة تيداس ايت حمان بني زوليت .

طالبو التحفيظ : احبشان احمد و من معه.

وقع حتديده في : 16 يونيو 2003.

 790 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  االعالن  يبطل  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 18 فبراير 2014.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات     

عز الدين شاكر     

 

محافظة العيون

مطلب رقم 5171 - 17
اسم امللك : " الدرجة 01".

موقعه : اقليم العيون، زنقة خنيفرة.

وقع حتديده في : 12 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 14 سنتيار .

نوعه : بناية من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة خنيفرة؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 282 - 17 ؛ 

جنوبا : الزين أحمد و العربي حيدان ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5170 - 17 ؛ 

طالب التحفيظ : خطري حيدان ابن سعيد.

مطلب رقم 5179 - 17

اسم امللك : " زهرة".

موقعه : اقليم العيون، زنقة عبد السالم ابن مشيش.

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37 سنتيار .

نوعه : بناية من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل ابن ميان؛ 

شرقا : زنقة عبد السالم ابن مشيش ؛ 

جنوبا : محمد املصطفى ابن محمد اخملتار ؛ 

غربا : محمد املصطفى ولد سايو ؛ 

طالبة التحفيظ : حنان ادعيسي بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 5184 - 17

اسم امللك : " هدي".

موقعه : اقليم العيون، زنقة وليلي.

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 17 سنتيار .

نوعه : بناية من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 1363 - 17؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 5359 - 17 و 2548 - 17 ؛ 

جنوبا : زنقة وليلي ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 1547 - 17 ؛ 

طالب التحفيظ : أحمد هدي ابن عبدين.

    احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

محمد فاري      

 

محافظة خريبكة

إعـالن جديد عن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 40196 -س

امللك املستخرج عن طريق االقتطاع من امللك املدعو : " بالد الزواوي" 

قطعة رقم 95.

الكائن : مدينة حطان ، حي نوارة .

طالب التحفيظ : حسن غنام بن حمادي.

وقع حتديده في : 13 فبراير 1969.
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ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 3113 
املؤرخة في 28 يونيو 1972.

احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة    
عبد الكرمي بوسيف    

 

محافظة تطـوان

مطلب رقم 56114 - 19 
إسم امللك : " وطاخضران 249 ج 6 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

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

تاريخ التحديد : 01 أكتوبر 2018
املساحة التي أظهرها التصميم : 03 ار 44 س.

نوعــه : أرض فالحية
اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد : 104629 - 19
شرقا : رسم عقاري عدد : 101901 - 19
جنوبا : رسم عقاري عدد : 100262 - 19

غربا : رسم عقاري عدد : 102586 - 19
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 56117 - 19 
إسم امللك : " أحرشي ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : مناقع حيوتة 
مدشر دار الزكيك

تاريخ التحديد : 02 أكتوبر 2018
املساحة التي أظهرها التصميم : 95 س.

نوعــه : أرض عارية 
اجملاورون : 

شماال : ورثة البكوري
شرقا : رسم عقاري عدد : 92776 - 19

جنوبا : ورثة البكوري
غربا : ورثة البكوري

طالب التحفيظ : بالل بن فهيم أحرشي.

مطلب رقم 56130 - 19 
إسم امللك : " جنان بلقاضي ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : جنان بلقاضي
تاريخ التحديد : 29 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 98 س.
نوعــه : أرض بها بناء يتكون من سفل 

اجملاورون : 
شماال : خندق

شرقا : ممر
جنوبا : امينة الغياط

غربا : محمد بلقاضي
طالبو التحفيظ : عبد اإلله حلبوز ومن معه.

مطلب رقم 56134 - 19 
إسم امللك : " اخويان ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة املالليني احملل املدعو : مدشر 
القالليني ، الكدية

تاريخ التحديد : 25 سبتمبر 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم : 77 س.

نوعــه : أرض بها بناء يتكون من سفل وطابقني علويني
اجملاورون : 

شماال : محمد شانة الودراسي
شرقا : ياسني العمراني

جنوبا : زنقة
غربا : زنقة

طالب التحفيظ : محمد بن مصطفى أخويان.

مطلب رقم 56149 - 19 
إسم امللك : " املشرق ".

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

تاريخ التحديد : 01 أكتوبر 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 

نوعــه : أرض عارية.
اجملاورون : 

شماال : ممر
شرقا : ممر عمومي

جنوبا : أحمد حمدوني ، مصطفى حلرور
غربا : عبد اهلل غازي ومن معه،

طالب التحفيظ : رضوان بن محمد املشرق.

مطلب رقم 56058 - 19 
إسم امللك : " فدان جنان ايال 03-03-26541 ".

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة بني دركول ، احملل املدعو : أرغالن 
تاريخ التحديد : 09 أكتوبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 55 ار 65 س.
نوعــه : أرض فالحية

اجملاورون : 
شماال : محمد أحايك.

شرقا : عبد السالم عمور ، 
جنوبا : األحباس ، فاطمة عمور ، 

غربا : فاطمة عمور ، محمد أحايك ،
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 56060 - 19 
إسم امللك : " فدان مع ناذر سيدي داود 03-03-26537 ".

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة بني دركول ، احملل املدعو : أرغالن 
تاريخ التحديد : 09 أكتوبر 2018
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املساحة التي أظهرها التصميم : 29 ار 58 س.
نوعــه : أرض فالحية

اجملاورون : 
شماال : محمد عمور،

شرقا : محمد عمور ، مقبرة ، 
جنوبا : ممر عمومي ، 

غربا : ممر عمومي ،
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 56061 - 19 
إسم امللك : " أرض مسجد الزيتونة ".

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة تنقوب ، جماعة الغدير ، احملل املدعو : الزيتونة 
تاريخ التحديد : 21 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 70 س.
األرضي  حتت  طابق  من  يتكون  بناء  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعــه 

وسفل مع مسجد وشجرة.
اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد البطاح،
شرقا : ممر ، 

جنوبا : فاطمة عبد احلليم العبودي، 
غربا : العلمي عبد احلليم العبودي

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 56065 - 19 
إسم امللك : " اكراجب 03-08-35991 ".

احملل   ، بني فغلوم  ، جماعة  فيفي  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو : الفحصيني 

تاريخ التحديد : 12 أكتوبر 2018
املساحة التي أظهرها التصميم : 05 ار 98 س.

نوعــه : أرض فالحية
اجملاورون : 

شماال : محمد دراز،
شرقا : ممر عمومي ، 
جنوبا : محمد دراز ، 

غربا : محمد دراز ،
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 56068 - 19 
إسم امللك : " ساحل أمرغاد 200 مكرر ج 2 ".

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

تاريخ التحديد : 02 أكتوبر 2018
املساحة التي أظهرها التصميم : 21 ار 

نوعــه : أرض فالحية تتكون من ثالث قطع : 
القطعة األولى

اجملاورون : 
شماال : رسم عقاري عدد : 111501 - 19،

شرقا : ورثة عبودي ، 
جنوبا : الواد ، 

غربا : محمد احلسن سلمون ،
القطعة الثانية

اجملاورون : 
شماال : الواد

شرقا : عبد السالم سلمون ، 
جنوبا : ممر عمومي ، 

غربا : عبد السالم سلمون

القطعة الثالثة
اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي
شرقا : ورثة حلسن عالل سلمون ، 
جنوبا : ورثة حلسن عالل سلمون ، 

غربا : عبد السالم سلمون
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان

مطلب رقم 56070 - 19 
إسم امللك : " مزواوق 539 التابع ألحباس قبيلة ودراس ".

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

تاريخ التحديد : 02 أكتوبر 2018
املساحة التي أظهرها التصميم : 42 ار 51 س.

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون
اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ، ثم خندق
شرقا : أحباس ليلة القدر

جنوبا : تهامي أخروف ، 
غربا : املفضل جبلية ،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 56132 - 19 
إسم امللك : " املقريني ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة عني احلصن ، احملل املدعو : مزارع 
مدشر بوريان قبيلة ودراس عزف د احملج 

تاريخ التحديد : 06 أكتوبر 2018
املساحة التي أظهرها التصميم : 05 ار 53 س.

نوعــه : أرض فالحية .
اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد : 114714 - 19
شرقا : ممر عمومي

جنوبا : أحمد الفالح ، 
غربا : رسم عقاري عدد : 27606 - 19 ،

طالب التحفيظ : امحمد بن عمرو املقريني.
    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

املصطفى طريفة     
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محافظة تازة

مطلب رقم 9449  - 21.

اسم امللك : أكال

موقعه : إقليم تازة دائرة و بلدية واد أمليل حي أكال.

وقع حتديده في : 10 نوفمبر 2008.

مساحته : 15 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : محمد خرباش

جنوبا : بن الشيخ أحمد

غربا : الرسم العقاري عدد : 23907 - 21.

طالب التحفيظ : قدور السراطح بن عبد السالم.

مطلب رقم 13469  - 21.

اسم امللك : بوجليد 2

موقعه : إقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة مغراوة، 

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020

مساحته : 13 آر 27 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : عسو زندور

شرقا : زندور عسو، زندور بناصر

جنوبا : معلوف بالقاسم، زندور عسو

غربا : شعبة بوجليد، غفير علي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16185 - 21.

اسم امللك : املسجد املركزي كاف الغار

موقعه : اقليم تازة ، دائرة تايناست، قيادة و جماعة و مركز كاف الغار .

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019.

مساحته : 10 آر 35 س.

نوعه : ارض بها أشجار من الزيتون و مسجد.

اجملاورون : 

شماال : ورثة سيطيب محمد 

شرقا : ورثة سيطيب محمد

جنوبا : ورثة سيطيب محمد

غربا : طريق ثانوية.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16186 - 21.

اسم امللك : عني علي

، دائرة تايناست، قيادة و جماعة كاف الغار احملل  : اقليم تازة  موقعه 

املدعو عني علي.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019

مساحته : 44 ار 28 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 6150/ف

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 6150/ف

جنوبا : بنرشيد علي

غربا : سيطيب بوجمعة، الطريق االقليمية رقم 5404.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19413 - 21.

اسم امللك : مجرى مشرع احلجر

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة جماعة مكناسة الغربية 

احملل املدعو مشرع حلجر.

وقع حتديده في : 04 ابريل 2019.

مساحته : 01 هـ 39 آر 28 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و بئر

اجملاورون : 

شماال : ورثة معنان امحمد، ورثة نعمان أحمد

شرقا : ورثة معنان امحمد، ورثة لغرميي محمد

جنوبا : ورثة أوالد رزوق

غربا : ورثة دهشور احميدو، ورثة داموس.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19429 - 21.

اسم امللك : قنطرة الصفصاف.

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

قنطرة الصفصاف.

وقع حتديده في : 27 مارس 2019

مساحته : 01 هـ 28 ار 92 س،

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : بداد محمد، مهدي مداش. 

الباكوري  ورثة  التوهامي،  ورثة  اليوسفي،  ورثة  عمومي،  ممر   : شرقا 

أحمد.

جنوبا : شعبة، ورثة التوهامي الدمازي

غربا : ورثة التوهامي الدمازي، مداش حماد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.
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مطلب رقم 19446 - 21.

اسم امللك : امالو بني عرفجة

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة باب املروج جماعة بني افتح، 

احملل املدعو أمالو

وقع حتديده في : 20 مارس 2019

مساحته : 14 آر 05 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 46116 - 21، السبيتي محمد

شرقا : واد بالد جامع

جنوبا : السبيتي عبد السالم

غربا : السبيتي محمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19562 - 21.

اسم امللك : الغزاوية

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، احملل 

املدعو دوار مسدورة.

وقع حتديده في : 17 ابريل 2018.

مساحته : 01 هـ 52 آر 95 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 4948 - 21

شرقا : شعبة

جنوبا : عياد بودريس

غربا : حطات محمد بن ادريس.

القطعة الثانية : 

شماال : عامر حجاج

شرقا : الرسم العقاري عدد : 4948 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 4948 - 21

غربا : حطات محمد بن ادريس.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19792 - 21.

اسم امللك : مسجد اظهر مشواط

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بوزمالن، جماعة أيت سغروشن، 

وقع حتديده في : 20 فبراير 2019.

مساحته : 10آر 97 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و مسجد و بنايتني من تراب

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسني أوعكا

شرقا : ورثة احلسني أوعكا

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 54999 - 21

غربا : ورثة عسو محمد، أشهبار عبد القادر، أشهبار عبد اهلل.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19858 - 21.

اسم امللك : الكعيدة أيضا.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف، احملل 

املدعو دوار أحراش.

وقع حتديده في : 18 فبراير 2019.

مساحته : 11 آر 30 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الهاشمي عياد

شرقا : لزعر محمد، لكحل عبد الرحمان

جنوبا : باروك ادريس، برو هاشمي.

غربا : ادريس باروك

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19862  - 21.

اسم امللك : مدرسة سيدي عيسى م م 1191/قروي

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة باب املروج جماعة الترايبة، 

احملل املدعو سدي عيسى.

وقع حتديده في : 07 يناير 2019.

مساحته : 05 آر 71 س.

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية

اجملاورون : 

شماال : احباس تازة

شرقا : رشيد اليعقوبي

جنوبا : ورثة لكحل

غربا : ممر عمومي.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

مطلب رقم 19864  - 21.

اسم امللك : مجموعة مدارس تالجوت املركز عدد 132/قروي

موقعه : إقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة مغراوة احملل املدعو تالجدوت.

وقع حتديده في : 01 اغسطس 2018.

مساحته : 11 آر 95 س.
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نوعه : ارض بها بنايات مدرسية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة شهبون احملجوب

شرقا : مجدوب املعالوي، ورثة بنتاتو البودالي.

جنوبا : ورثة شهبون أحمد

غربا : ورثة شهبون أحمد

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

مطلب رقم 19985  - 21.

اسم امللك : خلرب

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف، 

وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2018

مساحته : 02 هـ 17 آر 79 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : الوزاني شاهدي عبد الكرمي، وزاني شاهدي زين العابدين، ورثة 

الوزاني شاهدي عبد الرحمان.

الطاهرة،  الوزاني شاهدي  ورثة  التهامي،  الوزاني شاهدي  ورثة   : غربا 

ورثة سيدي أحمد شاهدي ، ورثة سيدي عالل.

طالبة التحفيظ : زين العابدين وزاني شاهدي ابن عالل.

مطلب رقم 19986 - 21.

اسم امللك : خلرب

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف، احملل 

املدعو دوار املنادلة.

وقع حتديده في : 20 سبتمبر 2018.

مساحته : 40 آر 29 س.

نوعه : ارض بها أشجار من الزيتون و أشجار مختلفة

اجملاورون : 

شماال : ورثة وزاني شاهدي عبد الرحمان. 

شرقا : ورثة وزاني شاهدي عبد الرحمان. 

جنوبا : ورثة وزاني شاهدي عبد الرحمان، شعبة.

غربا : ورثة وزاني شاهدي عبد الرحمان.

طالب التحفيظ : زين العابدين وزاني شاهدي ابن عالل

مطلب رقم 20003 - 21.

اسم امللك : دار الشافي

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، درب الزاوية الكبشية.

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2018

مساحته : 01 ار 26 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي و طابق علوي و آخر من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : اليوسفي مليكة، احميدة جبور 

شرقا : درب الزاوية الكبشية

جنوبا : مسجد، الليه عبد العزيز

غربا : بالعياشي

طالبو التحفيظ : سعاد الشافي بنت محمد و من معها.

مطلب رقم 20506 - 21.

اسم امللك : املهارزة 1

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

الصميعة، احملل املدعو املهارزة.

وقع حتديده في : 24 ابريل 2019.

مساحته : 08 آر 59 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 5426

شرقا : بناصر أومحند

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 14885/ف

غربا : علي بن عزة.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

مطلب رقم 20584 - 21.

اسم امللك : ابو فقوص

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو دوار اخلندق.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020

مساحته : 12 ار 86 س،

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة لعرج امحمد، لعرج أحمد، لعرج عبد العالي

شرقا : لعرج ادريس

جنوبا : لعرج ادريس، لعرج عبد العزيز

غربا : لعرج ادريس

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20585 - 21.

اسم امللك : أوطا بن أحمد

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو دوار 

بني مقورة.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020
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مساحته : 29 آر 45 س

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بانوني محمد، بن أحمد زهرة

شرقا : ورثة أحمد طكوك، ورثة ملرابط محمد و محمدين، الرياني استيتو

جنوبا : الرياني استيتو

غربا : بانوني عبد السالم، ورثو بانوني الهادي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20586 - 21.

اسم امللك : اسالسي

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو دوار 

أوالد بلشهب.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020.

مساحته : 05 آر 32 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 38705 - 21، واد عني الليالي.

شرقا : واد عني الليالي.

جنوبا : ورثة بوعسرية حلسن

غربا : ورثة بوعسرية حلسن

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20631  - 21.

اسم امللك : الكعدة

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف، دوار العمال

وقع حتديده في : 14 يونيو 2019.

مساحته : 47 آر 65 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من اللوز.

اجملاورون : 

شماال : احلرام علي، باخوخ

شرقا : شعبة

جنوبا : شعبة، واد الكعدة، 

غربا : احلرام محمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20664  - 21.

اسم امللك : السداري

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل قيادة و جماعة أوالد الزباير، احملل 

املدعو دوار احليفات

وقع حتديده في : 02 ديسمبر 2019

مساحته : 01 هـ 62 آر 74 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 16557/ف، الطوير مولود

شرقا : الطوير مولود

جنوبا : ممر عمومي

غربا : علي الزكوم.

القطعة الثانية : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : اقريشل محمد، اقزيقز عبد السالم

جنوبا : واد بن عربة

غربا : علي الزكوم

طالب التحفيظ : لكحل محمد بن قدور

مطلب رقم 20671 - 21.

اسم امللك : مستوصف بوشفاعة

موقعه : اقليم تازة ، دائرة واد أمليل قيادة بوحلو، جماعة و مركز بوشفاعة

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019.

مساحته : 08 آر 16 س.

نوعه : ارض بها بناية و أشجار مختلفة

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة 

شرقا : جماعة بوشفاعة 

جنوبا : الطريق االقليمية رقم 5420

غربا : طريق معبدة

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

مطلب رقم 20815 - 21.

اسم امللك : مجموعة مدارس خبابة ملك عدد 76/قروي مبركز سيدي 

علي بورقبة

موقعه : اقليم تازة دائرة أكنول، قيادة تيزي وسلي جماعة سيدي علي 

بورقبة احملل املدعو خبابة.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2019

مساحته : 15 ار 48 س.

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية و بئر.

اجملاورون : 

شماال : مجيان موساتن

شرقا : ورثة موساتن احلاج محمد.
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جنوبا : ممر عمومي، 

غربا : اليعقوبي محمد

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

مطلب رقم 20778 - 21.

اسم امللك : مجموعة مدارس زيتونة

احملل  الغار  كاف  جماعة  و  قيادة  تاينست،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

املدعو الزيتونة.

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2019.

مساحته : 12 آر 03 س.

نوعه : أرض بها بنايات مدرسية

اجملاورون : 

شماال : سي طيب

شرقا : طريق

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ممر عمومي.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

مطلب رقم 20904 - 21.

اسم امللك : عني العقد

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020

مساحته : 09 ار 94 س،

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : السليماني محمد، السليماني عبد السالم، قديدة محمد، 

الكودة محمد.

شرقا : الكودة محمد.

جنوبا : ورثة املناع عبد اهلل

غربا : سي امحمد دعامر البشير

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20915 - 21.

اسم امللك : الزوالغ

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بوزمالن، جماعة و مركز أيت سغروشن.

وقع حتديده في : 03 ديسمبر 2019

مساحته : 01 آر 55 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول و حديقة

اجملاورون : 

شماال : عنبر بالقاسم

شرقا : زنقة

جنوبا : عنبر حلسن

غربا : القج احساين

طالب التحفيظ : حلسن أكيري بن أحمد.

مطلب رقم 21074 - 21.

اسم امللك : عني شراقي

مكناسة  جماعة  مكناسة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

الشرقيةاحملل املدعو عني شراكي

وقع حتديده في : 19 فبراير 2020.

مساحته : 03 هـ 43 آر 86 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و بئر.

اجملاورون : 

شماال : الهواري حسن

شرقا : االحباس،)مقبرة(.

جنوبا : ممر ، الرسم العقاري عدد : 59522 - 21

غربا : أوالد سعيد، ورثة لغليظ

طالبو التحفيظ : أحمد لغليظ بن التوهامي و من معه.

مطلب رقم 21138 - 21.

اسم امللك : الرميلة

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو دوار القصبة.

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

مساحته : 02آر 47 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : شعبة

شرقا : الشوري عياد

جنوبا : يزوغ أحمد

غربا : الشاوري عياد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21140 - 21.

اسم امللك : الرميلة أيضا

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو دوار القصبة.

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.
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مساحته : 09 آر 03 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : البرينصي محمد

شرقا : الشاوري عياد

جنوبا : ايزو أحمد

غربا : ممر عمومي، ايزو أحمد، الشاوري الغازي

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21141  - 21.

اسم امللك : مرجة غيالل

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو دوار القصبة.

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

مساحته : 05 آر 10 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : العربي حسن

شرقا : الصغيوري االدريسي ادريس

جنوبا : الصغيوري االدريسي ادريس

غربا : الصغيوري محمد، الشادلي محمد بن عبد اهلل

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21142  - 21.

اسم امللك : قبور بوعبو

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل قيادة و جماعة بني افراسن، دوار القصبة

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 هـ 91 آر 61 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : بياش محمد و من معه، بياش احمد

شرقا : واد

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ساقية، الرسم العقاري 3027 - 21

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21143  - 21.

اسم امللك : عني برية أيضا

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو دوار القصبة.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2020

مساحته : 09 آر 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ايزو محمد باحلاج، ايزو محمد

شرقا : ممر، البرينصي عبد السالم

جنوبا : البرينصي محمد و من معه.

غربا : موجاهيد محمد.

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21151 - 21.

اسم امللك : املصلى

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار أوالد بوعزة.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

مساحته : 22 آر 39 س.

نوعه : ارض فالحية بها فيال من قبو و طابق أرضي و طابقني علويني و 

أشجار مختلفة و بئرين.

اجملاورون : 

شماال : احلسن كوريدة 

شرقا : ورثة عبود 

جنوبا : ورثة عبود

غربا : الرسم العقاري عدد : 45488 - 21

طالب التحفيظ : محسن حماني بن عبد اهلل.

مطلب رقم 21152 - 21.

اسم امللك : حي االمل

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة حي االمل.

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020

مساحته : 07 ار 26 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : يحياوي محمد 

شرقا : موجاهيد الطيب

جنوبا : موجاهيد عمر

غربا : ورثة موجاهيد فاطمة

طالبو التحفيظ : نور الدين التويتي و من معه.

مطلب رقم 21169 - 21.

اسم امللك : جتاو

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بوزمالن جماعة ايت سغروشن.

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 هـ 44 آر 32 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون
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اجملاورون : 

شماال : ورثة اهرهري احلسني، الوافي حسن، ورثة محمد اهجري، ممر عمومي.

شرقا : حمنيش احلسني

جنوبا : ممر عمومي، ورثة اهجري بناصر، زباطي علي.

غربا : قشبول أحمد

طالبو التحفيظ : عبد العزيز الساخي بن ميمون و من معه.

مطلب رقم 21170 - 21.

اسم امللك : هوتة البير

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة قيادة بوزمالن جماعة ايت سغروشن، 

احملل املدعو دوار أيت أيوب.

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020

مساحته : 03 هـ 03 ار 01 س،

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسني حمنيش

شرقا : اقصرور عمر

جنوبا : ورثة القج عائشة

غربا : حمنيش بن أحمد

طالبو التحفيظ : عبد العزيز الساخي بن ميمون و من معه.

مطلب رقم 21171 - 21.

اسم امللك : املرجع

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة قيادة بوزمالن جماعة ايت سغروشن، 

احملل املدعو دوار أيت ايوب

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020

مساحته : 58 آر 69 س

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الصبار محمد

شرقا : الساخي عبد العزيز

جنوبا : شعبة

غربا : حمنيش بن احمد

طالبو التحفيظ : عبد العزيز الساخي بن ميمون و من معه.

مطلب رقم 21184 - 21.

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية B 7 بتازة.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

مساحته : 36 آر 36 س. 

نوعه : أرض فالحية

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 21185  - 21.

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية B 6 بتازة.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

مساحته : 01هـ 42 آر 07 س.

نوعه : أرض فالحية

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،

طالبة التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 21186  - 21.

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية B 28 بتازة.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020

مساحته : 01 هـ 48 آر 67 س.

نوعه : أرض فالحية .

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 21187 - 21.

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية B 5 بتازة

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020.

مساحته : 02 هـ 02 آر 83 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،
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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 21190 - 21.

اسم امللك : صوطة اطريرش

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو دور املصارة

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020

مساحته : 01 ار 72 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من زيتون و التني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة طرنو

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد : 20970 - 21، 20969 - 21. طالب التحفيظ، 

جنوبا : طريرش زهرة

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : ادريس طريرش بن عياد

مطلب رقم 21192 - 21.

اسم امللك : بوكنون

موقعه : مدينة تازة، حي السالم.

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

مساحته : 03 آر 58 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و اسطبل.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 51117 - 21، ورثة حياش عبد اجلليل

شرقا : الرسم العقاري عدد : 28735 - 21

جنوبا : باكور عزوز، سعيد قيبوس

غربا : زقاق

طالبو التحفيظ : زهرة سغيار بنت العربي و من معها.

مطلب رقم 21194 - 21.

اسم امللك : ملك الصنهاجي.

موقعه : مدينة تازة، حي امللحة.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020

مساحته : 82 س،

نوعه : ارض بها بناء من سفلي و طابقني علويني

اجملاورون : 

شماال : الهندوز أحمد

شرقا : لقدر حسن، رثج، الرسم العقاري عدد : 40331 - 21

جنوبا : العموري، الرسم العقاري عدد : 65898 - 21

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : ادريس الصنهاجي بن عبد السالم.

مطلب رقم 21196 - 21.

اسم امللك : رابحة

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020

مساحته : 01 آر 07 س.

نوعه : أرض عارية بها أسس البناء.

اجملاورون : 

شماال : هروش حليمة، الرسم العقاري عدد : 43915 - 21

شرقا : زنقة

جنوبا : أمقداف محمد، بورمضان ناصر

غربا : هروش حليمة

طالبة التحفيظ : رابحة الهندي بنت محمد

مطلب رقم 21200 - 21.

اسم امللك : بوحسان

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 آر 05 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ممر

شرقا : زنقة

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 68710 - 21، مقدوش رحمة

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 21203 - 21.

طالبو التحفيظ : مينة بوحسان بنت العربي و من معه.

مطلب رقم 21213 - 21.

اسم امللك : هدى

موقعه : مدينة تازة، حي الرشاد 

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

مساحته : 01 آر 22 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابقني علويني

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 39109 - 21

شرقا : البشاري محمد

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة

طالبو التحفيظ : عبد السالم الغالم بن علي و من معه.

مطلب رقم 21217 - 21.

اسم امللك : بياضة.

موقعه : مدينة تازة، حي امللحة

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020.
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مساحته : 07 آر 41 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و بناية من طابق أرضي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 67327 - 21

شرقا : زنقة

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 53775 - 21

غربا : الرسم العقاري هدد : 34662 - 21

طالبة التحفيظ : حدهوم حماني بنت محمد

مطلب رقم 21219  - 21.

اسم امللك : حمرية 1

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار اجعونة

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020.

مساحته : 30 آر 26 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بوخرسة عبد القادر

شرقا : بوخرسة اخملتار

جنوبا : بوخرسة اخملتار

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : حماد بوخرسة بن أحمد

مطلب رقم 21220  - 21.

اسم امللك : حمرية 2

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار اجعونة

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020.

مساحته : 57 آر 91 س.

نوعه : أرض فالحية ها بناية من طابق أرضي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : بوخرسة اخملتار

شرقا : الرسم العقاري عدد : 40755 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 41367 - 21

غربا : بوخرسة اخملتار.

طالب التحفيظ : حماد بوخرسة بن أحمد

مطلب رقم 21226  - 21.

اسم امللك : ملك نظامة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة دوار حيمان.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020

مساحته : 24 آر 83 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : خروبة الطيب، ورثة خروبة بنعلي

شرقا : ورثة زاهر العربي، لقرع عامر.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 7593 - 21

غربا : الرسم العقاري عدد : 58035 - 21

طالب التحفيظ : أحمد النضامة بن عبد السالم

مطلب رقم 21228 - 21.

اسم امللك : احلنينة

موقعه : أقليم تازة، بلدية تاهلة، حي االمل.

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020.

مساحته : 08 آر 25 س.

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : السعداني ميلود، السعداني عبد اهلل.

شرقا : السعداني ميلود، السعداني عبد اهلل 

جنوبا : زنقة.

غربا : فاطمة بنت عسو

طالب التحفيظ : رشيد لشعل بن محمد

مطلب رقم 21235 - 21.

اسم امللك : ملك جاد

موقعه : مدينة تازة، حي البحرة

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020

مساحته : 19 ار 62 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20755 - 21 

شرقا : الرسوم العقارية عدد : 65600 - 21، 65608 - 21، 65509 - 21، 

65617 - 21، 5814/ف، زنقة.

جنوبا : ورثة غليل حماد

غربا : ورثة غليل حماد

طالب التحفيظ : طاهر غليل بن حماد.

مطلب رقم 21238 - 21.

اسم امللك : أوفليك الرحبة الريحية H بتازة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة.

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020.

مساحته : 23 هـ 34 آر72 س
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نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

شرقا : مطالب التحفيظ عدد : 21118 - 21، 21239 - 21، 20862 - 21.

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 21239 - 21.

اسم امللك : أوفليك الرحبة الريحية G بتازة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة.

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020

مساحته : 10 هـ 95 ار 53 س،

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20864 - 21

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 20865 - 21، املكتب الوطني للكهرباء 

و املاء الصالح للشرب، شعبة.

مطلب  للشرب،  الصالح  املاء  و  للكهرباء  الوطني  املكتب   : جنوبا 

التحفيظ عدد : 20862 - 21

غربا : مطلبي التحفيظ عدد : 21238 - 21، 21118 - 21.

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب،

مطلب رقم 7877 - 21.

اسم امللك : عرقوب لوجاني

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بوزمالن، جماعة ايت سغروشن، 

مزارع بوشرفات

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2018

مساحته : 02هـ 47 آر 10 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و بناية خفيفة.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد الزهر، احجري سعيد

شرقا : مقدوف عمر

جنوبا : ورثة عمر الزهر، الرسم العقاري عدد : 13668/ف

غربا : ورثة الزهر عبد السالم، ورثة الزهر عبد اهلل، ورثة الرامي عبد اهلل

طالب التحفيظ : محمد لوجني بن علي.

مطلب رقم 19757 - 21.

اسم امللك : بولبوخ

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة باب املروج، جماعة الترايبة 

دوار اللحاحلة

وقع حتديده في : 06 سبتمبر 2019.

مساحته : 62 آر 18 س. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : واد

شرقا : محمد بن عمر التوني

جنوبا : ورثة التويني

غربا : ورثة علي بن محمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20348  - 21.

اسم امللك : تيزي انوالن

موقعه : إقليم تازة دائرة تاهلة، قيادة و جماعة الزراردة، دوار بوعروص.

وقع حتديده في : 29 ابريل 2019.

مساحته : 02 هـ 93 آر 25 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : أزحيش احمد

شرقا : الطريق االقليمية رقم 5407

جنوبا : الطريق االقليمية رقم 5407

غربا : شعبة، ورثة ايزبوسن

القطعة الثانية : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 5407

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : أزحيش محمد، 

غربا : شعبة، 

القطعة التالتة : 

شماال : ورثة عياد أوقدور

شرقا : ورثة مولود أوحمو

جنوبا : أزحيش محمد، 

غربا : ممر عمومي، و الطريق االقليمية رقم 5407

طالب التحفيظ : أمالل عبد السالم بن محمد.

مطلب رقم 20507  - 21.

اسم امللك : املهارزة 2

جماعة  الغربية،  وراين  بية  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة  إقليم   : موقعه 

الصميعة، احملل املدعو املهارزة.

وقع حتديده في : 24 ابريل 2019

مساحته : 04 آر 34 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون
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اجملاورون : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 5426

شرقا : السحيمي اوميمون.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 14885 - 21

غربا : ورثة ايشافن محمد

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة     

 

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 17251 - 22

اسم امللك : "القادوس 1 "

موقعه : اقليم قلعة السراغنة اجلماعة القروية hزنادة قيادة لوناسدة 

اوالد يعقوب دوار بن عرش 

وقع حتديده في : 03 اكتوبر 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : ثالث هكتارات و ستة عشر 

آرا و اثنان وستون سنتيارا )03 هك 16آر 62 س( 

نوعه : أرض فالحية في جزء منها أشجار الزيتون و نخلتني

اجملاورون : 

قشقاش  كليبات-  بن  العربي  ورثة  اليعقوبية-  الساقية   : شماال 

محمد بن الطاهر- كبور شاني-العلوة مصطفى بن محمد- مصرف 

شرقا : مصرف- قشقاش محمد بن الطاهر –خلضر احمد بن صالح 

الرسم  بعدها  الغابية  الساقية   - معه  ومن  الرحمان  عبد  الزوزي 

العقاري عدد 26793 - 22 –العلوة مصطفى بن محمد

جنوبا : مصرف بن عرش بعده الرسمني العقاريني عدد 10996 - 22 - 

10985 - 22 - قناة السقي-الرسم العقاري عدد 20133/م

غربا : واد كاينو و قناة السقي –الساقية اليعقوبية

طالبوا التحفيظ : السيد أحمد اخلليل بن احلسن ومن معه . 

مطلب رقم 17268 - 22

اسم امللك : "مقبرة سيدي بودريكة "

موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت قيادة سيدي رحال جماعة 

زمران الغربية دوار ايت العدراوي . 

وقع حتديده في : 21 ابريل 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : ثمانية وثمانون آرا واثنان 

وثمانون سنتيارا )88 آر 82 س ( 

نوعه : أرض بها مقبرة 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3899/م 

شرقا : ورثة خليفة بن العربي 

جنوبا : ورثة خليفة بن العربي -الطريق –مصرف- ورثة ايت ساسي العياشي. 

غربا : الرافعي عبيد بن حماد-ابراهيم . 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة األوقاف 

والشؤون االسالمية . 

مطلب رقم 28077 - 22

اسم امللك : "بنعنكير "

موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة القلعة بني عامر قيادة عني اكلي 

اوالد سعيد جماعة أوالد مسبل دوار اوالد طراف

وقع حتديده في : 15 اكتوبر 2019

واثنان  آرا  أربعون  و  واحد   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

وتسعون سنتيارا )41 آر 92 س ( 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون : 

صالح  بن  امبارك  العمراوي  بعده  النعيم  عبد  اوالد  مصرف   : شماال 

بنت حمادي  العمراوي خديجة   - رحال  بن  بومحمد  العمراوي  ورثة   -

والعمراوي فاطنة بنت حمادي 

شرقا : مصرف اوالد عبد النعيم بعده العمراوي خديجة بنت حمادي 

والعمراوي فاطنة بنت حمادي -العمراوي صالح بن حمادي

جنوبا : العمراوي صالح بن حمادي. 

غربا : العلوة احمد بن محمد 

طالب التحفيظ : القرشي الهاشمي بن الكبير بن القرشي . 

مطلب رقم 28088 - 22

اسم امللك : "زعريرة "

بن  عيسى  سيدي  جماعة  و  قيادة  السراغنة  قلعة  اقليم   : موقعه 

سليمان دوار سيدي احمد التومي 

وقع حتديده في : 16 اكتوبر 2019

وستة  هكتارات  سبع   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

وستون آرا أربعة وستون سنتيارا )07 هك 66 ار 64 س ( 

نوعه : أرض فالحية في جزء منها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : العلوي الكبير بن املولودي- ورثة عمر بن العسري 

شرقا : طريق عمومية بعدها ورثة زكرياء محمد بن رحال – مصطفى 

بن رحال بن بوزكري– كدادي ابراهيم بن خليفة –قناة للسقي.
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الرسم   – السقي  وقناة  امتار   05 عرضها  عمومية  طريق   : جنوبا 

العقاري 28123 - 22 

غربا : شعبة الزوز –العلوي عالل بن اجلياللي –ورثة زكرياء حفيظ بن رحال- ورثة 

صديق بوبكر بن محمد –العلوي الكبير بن املولودي –صديق خليفة بن محمد 

–صديق حسن بن امحمد –الشرقي بن املولودي بن عالل 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة االوقاف 

والشؤون االسالمية . 

مطلب رقم 28090 - 22

اسم امللك : "اخلريبات 1 "

دوار  زمران  جماعة  متاللت  دائرة  السراغنة  قلعة  اقليم   : موقعه 

العميرات "ايت بن عالل " 

وقع حتديده في : 16 اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : تسعة وستون آرا وثمانية 

سنتيارا ت )69 ار 08 س ( 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مصرف بعده بن ادريس – اخملتار صحيح

شرقا : مصرف –ليمان بوبكر- مطلب التحفيظ عدد 28091 - 22 

جنوبا : ممر عرضه متر بعده مصرف والعربي زنكي و من معه 

غربا : طريق عمومية ذات عرض متغير. 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة األوقاف 

والشؤون االسالمية . 

مطلب رقم 28091 - 22

اسم امللك : "اخلريبات 2 "

دوار  زمران  جماعة  متاللت  دائرة  السراغنة  قلعة  اقليم   : موقعه 

العميرات "ايت بن عالل" . 

وقع حتديده في : 16 اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : تسعة وثمانون آرا وستة 

وسبعون سنتيارا )89 ار 76 س ( 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : صحيح عبدالعزيز –بوبكر ليمان - املطلب عدد 28090 - 22 

شرقا : ليمان بوبكر . 

جنوبا : ممر عرضه متر واحد بعده ابراهيم الشلح ومصرف. 

غربا : املطلب عدد 28090 - 22 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة األوقاف 

والشؤون االسالمية . 

مطلب رقم 28092 - 22

اسم امللك : "دومية "

موقعه : اقليم قلعة السراغنة قيادة الصهريج جماعة سور العز دوار 

سيدي بوبكر 

وقع حتديده في : 28 اكتوبر 2019

وأربعة  هكتارات  خمس   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

وعشرون آرا وواحد وثمانون سنتيارا )05 هك 24 ار81 س ( 

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون و اخلروب 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 53636 - 22 

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 304 

جنوبا : القادري فاطمة بنت احلسني 

غربا : اجبور عبد اللطيف –مطلب التحفيظ عدد عدد 22150 - 22 

طالب التحفيظ : السيد عبد العالي منشار بن اجلياللي بن حمو.

مطلب رقم 28097 - 22

اسم امللك : "الوهابي "

موقعه : اقليم قلعة السراغنة بلدية سيدي رحال درب ازناتة 

وقع حتديده في : 15 يناير 2020

وثالثون  وثالثة  واحد  آر   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيارا )01 ار 33  س( 

نوعه : أرض عارية بها نخلتني 

اجملاورون : 

شماال : زنفة ازناتة 

شرقا : ممر مسدود

جنوبا : ناجي خالد

غربا : عبدالرحمان املسكني –عبدالهادي الزعيري 

طالبو التحفيظ : عبد اجلليل الوهابي بن مبارك ومن معه . 

مطلب رقم 28098 - 22

اسم امللك : "طريق الساقية "

موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت جماعة زمران الغربية دوار القوام

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020

ستة  و  واحد  هكتار   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

وخمسون آرا و خمسة وعشرون سنتيارا )01 هك 56 ار 25 س ( 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 2123 - ورثة ايت حمو عبد الرحمان بن الطاهر 

شرقا : ورثة ايت حمو عبد الرحمان بن الطاهر - ورثة ايت حمو حميد 

بن الطاهر- ورثة كامي سي محمد بن الطاهر- طريق عمومية 

جنوبا : بن الشكرة محمد بن مبارك

بن  اللطيف  عبد  الشكرة  بن  و  محمد  بن  خالد  الشكرة  بن   : غربا 

محمد- بن زعير عمر بن اجلياللي 

طالب التحفيظ : عبد الكبير عبار بن حلسن. 
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مطلب رقم 28101 - 22

اسم امللك : "الوريدي "

و  قيادة  صنهاجة  الصهريج  دائرة  السراغنة  قلعة  اقليم   : موقعه 

جماعة الصهريج، الصهريج املركز 

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : آر واحد وخمسون سنتيارا 

)01 ار 50 س ( 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج رحال بن عبدالكرمي 

شرقا : صالح الدين طوسي 

جنوبا : الزنقة 

غربا : الزنقة 

طالب التحفيظ : محمد الوريدي بن عمر 

مطلب رقم 28104 - 22

اسم امللك : "وجلة مقطع الواد "

موقعه : اقليم قلعة السراغنة دائرة وجماعة سيدي رحال، درب الساقية 

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019

و  آرا  وخمسون  سبعة   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

ثمانية و أربعون سنتيارا )57 ار48 س(

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 54301 - 22

شرقا : واد غدات 

جنوبا : طريق عمومية 

غربا : الرسم العقاري عدد 54301 - -22 مسيتف محمد 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة األوقاف 

والشؤون االسالمية.

مطلب رقم 28105 - 22

اسم امللك : " أرض األحباس "

موقعه : مدينة قلعة السراغنة، جنان بكار 

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019

خمسون  و  آرات  أربع   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيارا )04 ار50 س(

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 9380 - 22

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2412 - 22 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13502 - 22 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 9380 - 22

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة األوقاف 

والشؤون االسالمية.

مطلب رقم 28112 - 22

اسم امللك : "بنعطة "

عني  قيادة  عامر  بني  القلعة  دائرة  السراغنة  قلعة  اقليم   : موقعه 

ايكلي اوالد سعيد جماعة اوالد مسبل دوار اوالد طراف 

وقع حتديده في : 17 فبراير 2020

واحد  و  واحد  هكتار   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

وعشرون آرا و سنتيارين )01 هك 21 آر02 س(

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و أشجار أخرى مختلفة

اجملاورون : 

شماال : البوعزاوي احمد

شرقا : ورثة اجلياللي العمراوي – البوعزاوي احمد 

جنوبا : البوعزاوي احمد 

غربا : امليلودي نور الدين- نور الدين محمد 

طالب التحفيظ : عماد نورالدين بن احمد.

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة بالنيابة

فتح اهلل سراج    

 

محافظة بنسليمان

إصـالح خـطـأ - يتعلق بامللك املسمى “ عيسوات “ 

ذي املطلب رقم 10004 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1091 املؤرخـة فـي 27 نوفمبر 2019.

عـوضـا عـن :

عبد الكبير جويليلي بن عبد القادر 

اقرأ :

عبد الكبير جويليلي بن عبد القادر 

بوشعيب جويليلي بن عبد القادر 

بوعزة جويليلي بن عبد القادر 

املصطفى جويليلي بن عبد القادر 

احمد جويليلي بن عبد القادر 

فاطمة جويليلي بنت عبد القادر 

مليكة جويليلي بنت عبد القادر 

زهرة جويليلي بن عبد القادر 

اسعيدية جويليلي بنت عبد القادر 

فاطنة جويليلي بنت عبد القادر 

رقية جويليلي بنت عبد القادر 

رابحة جويليلي بنت عبد القادر  

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    
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محافظة احملمدية

مطلب رقم 3769 - 26

اسم امللك : "العرصة "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019

املساحة لتي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  : 38 ار 80 سنتيار

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 15576/س- مصطفى حلريزي 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 04 امتار

شرقا : ورثة كوشاوي محمد

غربا : الرسم العقاري 39154 - 26

طالبو التحفيظ : زهرة حايدة بنت علي و من معها

مطلب رقم 3786 - 26

اسم امللك : "ملك عسري "

موقعه : احملمدية، الشحاوطة

نوعه : ارض بها بناية من طايق ارضي و طابق علوي اول و بناية بالسطح 

وقع حتديده في : 14 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 66 سنتيار

حدوده : 

شماال : زنقة عرضها 04 أمتار

جنوبا : الزياتي مصطفى

شرقا : ساحة

غربا : الرسم العقاري 81697 - 26

طالبو التحفيظ : امباركة عسري و من معها

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان      

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 1848 - 27

اسم امللك : " اعراض 2 ".

موقعه : : اقليم حنيفرة، مدينة مريرت ، املكان املدعو اعراض. 

وقع حتديده في : 26 يناير 2000.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 29 آر 03 س

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : جوهري محمد ، اوكو علي اوحماد ، جوهري احلسني؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي (؛

جنوبا : جوهري محمد ، جوهري احلسني ؛

غربا : بن خلدون محمد .

طالب التحفيظ : جوهري املولود .

مطلب رقم 2782 - 27

اسم امللك : " احنضار ".

موقعه : : اقليم حنيفرة، دائرة القباب ، جماعة كروشن ، املكان املدعو 

دوار ايت سيدي علي اومر . 

وقع حتديده في : 16 يونيو 2003.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ07 آر 48 س

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ؛

، حساوي  ، حسني سعيد  ، خا قسو عساوي  : خا قسو علي  شرقا 

والغازي ، بوخلف عقا ، باجيل محمد اوسعيد ، حساوي سعيد ؛

جنوبا : خا قسو حوسى ،

غربا : ورثة خا قسو موحى ابوعزة ، الشعبة ' ملك عمومي (.

طالب التحفيظ : ابراهيمي الطيبي بن احلسن .

مطلب رقم 4292 - 27

اسم امللك : " شعبة الغربي ".

موقعه : : اقليم حنيفرة، ملحق موالي بوعزة ، جماعة سبت ايت رحو، 

املكان املدعو دوار ايت ايشي اوازو . 

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 هـ 33 آ 11 س

نوعه : ارض فالحية بها اشجار وبناية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشداد محمد ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي (؛

جنوبا : ورثة عاشور بن عبد السالم ، ورثة عمر بن عبد السالم، ورثة 

امحمد بن عبد السالم ، بوزياني الغازي بن احلسني ؛

غربا : ورثة بوشداد محمد .

طالب التحفيظ : بوشداد بن مولود بن الغتزي . 

مطلب رقم 9894 - 27

اسم امللك : " اعدادية ايت حجو 5 ".

موقعه : : اقليم حنيفرة، مدينة مريرت ، املكان املدعو ايت حجو . 

وقع حتديده في : 07 يونيو 2004.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 16 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8307 - 27 ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 9893 - 27 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 17554 - 27 .

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص( .

مطلب رقم 14310 - 27

اسم امللك : " ثانوية اجملد ق- 1 ".

موقعه : : اقليم حنيفرة، مدينة مريرت ، املكان املدعو طريق احلمام. 

وقع حتديده في : 20 ماي 2014.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 ار 34 س

نوعه : ارض بها بنايات

اجملاورون : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 14655 - 27؛

جنوبا : ورثة الهاشمي ؛

غربا : ورثة الهاشمي .

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( .

مطلب رقم 41167 - 27

اسم امللك : " موحى وحمو ".

موقعه : : اقليم حنيفرة، دائرة القباب، جماعة تغسالني ، املكان املدعو 

حي املسيرة . 

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 01 س

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو وسفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : السباعي اجلياللي ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : امشاد رشيد ؛

غربا : امشاد سيدي محمد.

طالب التحفيظ : موحى اوحمو امليموني بن حمو .

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 7828 - 27 

امللك املسمى : " مبروكة "

الكائن : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : بولشفار.

طالبو التحفيظ : مهيب احمد بن حسن و من معه .

وقع حتديده في : 06 فبراير 2019

باجلريدة  نشر  الذي  حتديده  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 273 املؤرخة في 24 مارس 2004.

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة

رمرام وسيم     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50122 - 28

اسم امللك : فدان متالوت 1

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

مسـاحتـه : ) 02 ار 01 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مطلب عدد 50121 - 28 ؛

شـرقـا : باحلوساين ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ممر ؛

الدولة  أمالك  مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

بورزازات.

مطلب رقـم 50124 - 28

اسم امللك : فدان متالوت 3

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

مسـاحتـه : ) 12 ار 30 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها شجر الزيتون ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : بالرخصيص احمد و ايت باحجو ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ايت بوحسني ؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة 

بورزازات.

مطلب رقـم 50125 - 28

اسم امللك : ملك متالوت 4

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

مسـاحتـه : ) 17 ار 70 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت بن حدو ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : عمر بوحسني ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة 

بورزازات.

مطلب رقـم 50126 - 28

اسم امللك : فدان متكونسي 2

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

متكنونسي.

مسـاحتـه : ) 10 ار 67 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

و  احملجوبي  ايدار  و  محمد  لعميم  و  ابراهيم  السعيدي   : شـرقـا 

املنصوري محمد و اوحلازا ابراهني ؛

جـنـوبا : املصرف و الساقية ؛

غـربـا : املصرف و الساقية ؛

الدولة  أمالك  مندوب  عنها  ينوب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

بورزازات.

مطلب رقـم 50127 - 28

اسم امللك : فدان متكونسي 3

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

متكنونسي.

مسـاحتـه : ) 08 ار 07 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : حمو بوباغا ؛

شـرقـا : بودار سعيد ؛

جـنـوبا : املنصوري عبد اهلل ؛

غـربـا : بودار سعيد و السعيدي ابراهيم و ملك االحباس ؛

طالبةالتحفيظ : الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة 

بورزازات.

مطلب رقـم 50151 - 28

اسم امللك : تالقالبت

موقعه : اقليم زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تدسي.

مسـاحتـه : ) 02 ار 77 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : بوعماما عمر ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50153 - 28

اسم امللك : توخنفاش

موقعه : اقليم زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تدسي.

مسـاحتـه : ) 03 ار 62 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : بالوليد محمد ؛

جـنـوبا : بالوليد موالي احمد ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50154 - 28

اسم امللك : احلارش

موقعه : اقليم زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تدسي.

مسـاحتـه : ) 03 ار 80 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : بالوليد موالي احمد ؛

شـرقـا : موستعيد عبد العزيز ؛

جـنـوبا : بنسيدي محمد ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50156 - 28

اسم امللك : ورتي

موقعه : اقليم زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تدسي.

مسـاحتـه : ) 06 ار 32 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : احمد بن حدا ؛
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شـرقـا : احمد بن حدا ؛

جـنـوبا : احمد بن حدا ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50159 - 28

اسم امللك : تغاللت 2

موقعه : اقليم زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو : حارة أمردول.

مسـاحتـه : ) 01 ار 65 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : احلاج محمد بن علي ؛

شـرقـا : احلاج محمد بن علي ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : احلاج محمد بن علي ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50160 - 28

اسم امللك : الشريط

موقعه : اقليم زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو : حارة أمردول.

مسـاحتـه : ) 07 ار 86 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : مقبرة ؛

غـربـا : ورثة احلاج حلسن ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 50181 - 28

اسم امللك : تني سيدي خويا

موقعه : اقليم زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو : حارة أمردول.

مسـاحتـه : ) 16 ار 96 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : عبد العزيز بن علي ؛

شـرقـا : احلاج الطيب ؛

جـنـوبا : ورثة محمد بن محمد موفيد ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 14481 - 30 

اسم امللك : "برويكة".

موقعه : إقليم سيدي قاسم، باشوية مشرع بلقصيري ، حي عبد اخلالق 2. 

مساحته :10 آر 78 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 35740 - 30؛

جنوبا : مطلب رقم 21192ر؛

شرقا : زنقة مبرمجة عرضها 3 أمتار؛ 

غربا : رسم عقاري رقم 8623 - 30.

طالبي التحفيظ : السيدة خيرة بنت جلول بن قاسم و من معها.

مطلب رقم 26001 - 30 

اسم امللك : "فورار".

موقعه : إقليم سيدي قاسم، باشوية مشرع بلقصيري، حي عبد اخلالق2.

مساحته : 01 آر 11 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 35740 - 30 ؛

جنوبا : مطلب رقم 14481 - 30؛

شرقا : زنقة مبرمجة عرضها 3 أمتار؛

غربا : رسم عقاري رقم 8623 - 30.

طالبي التحفيظ : السيد محمد العوني بن عالل و من معه.

مطلب رقم 35921 - 30 

اسم امللك : "عني حمرة".

موقعه : إقليم سيدي قاسم دائرة ورغة ، قيادة و جماعة املرابيح دوار 

املرابيح شوكرة. 

مساحته اإلجمالية : 1 هـ 26 آر 83 س.

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني.

األولى مساحتها : 1 هـ 13 آر 88 س.

اجملاورون : 

شماال : ميلود بن دادوش ؛

جنوبا : التهامي بن شقار، مصطفى بن شقار، عبد السالم الزياني و 

التهامي شقار؛

شرقا : ممر عمومي عرضه 6 أمتار؛

غربا : بوشتى قلية.
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الثانية مساحتها، 12 آر 95 س.

اجملاورون : 

شماال : ميلود بن دادوش ؛

جنوبا : التهامي شقار ؛

شرقا : التهامي بوجليل؛

غربا : ممر عمومي عرضه 6 أمتار.

طالب التحفيظ : السيد ميلود املعطي بن املهدي بن محمد.

مطلب رقم 35931 - 30 

اسم امللك : "بياضة رقم 15 البقعة2".

موقعه : إقليم سيدي قاسم، بلدية مشرع بلقصيري ، حي املصاطفة.

مساحته : 18 آر 29 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 24650ر )القطعة 5(؛

جنوبا : واد سبو؛

شرقا : واد سبو؛

غربا : الطريق الرئيسية في اجتاه بلقصيري.

طالب التحفيظ : السيد محمد الزين بن محمد بن الزين.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

امبارك السوسي     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-17559

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 550 ق "

موقعه : جماعة ايت وافقا قيادة أحد تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت 

احملل املدعو" اغشان " ،

مساحته : 01 هـ 46 آ 02 س

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقمي 125494-31 و 31-125512 ،

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 17558-31 و31-125530 ،

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقمي 17557-31 و31-125530 ،

غربا : مطالب التحفيظ أرقام 126180-31 و125494-31 و31-126181،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ومن معه .

مطلب رقم 31-127945

امللك املسمى : " اجوي 3 "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني احملل املدعو" حي احمليط " ،

مساحته : 04 آ 08 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-19512،

جنوبا : اجوي عبد اهلل ،

غربا : رع رقم 31-39320 ،

طالب التحفيظ : السيد علي اجوي بن محمد .

مطلب رقم 31-138962

امللك املسمى : " أكادير ويل "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع الضايت " ،

مساحته : 01 آ 51 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-128210 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : رع رقم 31-36369 ،

غربا : ملك الغير ورع رقم 31-27761 ،

طالب التحفيظ : السيد حلسن خامو بن أحمد .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

         عبد القادر ابوحامد

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 59755 - 35

اسم امللك : عسل

دوار  أكرض،  إذا  جماعة  تدزي،  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

العضامنة.

تاريخ حتديده : 21 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 19 آر 81 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه 10 أمتار - مطلب التحفيظ عدد 59756 - 35.

59756 - 35 - مطلب التحفيظ عدد  شرقا : مطلب التحفيظ عدد 

.35 - 61805

جنوبا : ممر عمومي عرضه 10 أمتار.

غربا : طالب التحفيظ – ممر عمومي عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيظ : فيصل الديهي بن ابراهيم.
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مطلب رقم 61903 - 35

اسم امللك : ملك الدويرة.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار القليعة.

تاريخ حتديده : 05 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 83 س. 

نوعه : أرض عارية بها خربتني. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 31464 - 35 - ورثة عبد الرحمان بن بوشتة.

شرقا : ورثة ابراهيم بن لرزال - ساحة. 

جنوبا : ممر عمومي ذو عرض متغير. 

غربا : الرسم العقاري عدد 31464 - 35.

طالبة التحفيظ : حليمة رفيق بن أحمد.

مطلب رقم 59457 - 35

اسم امللك : اورتي.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة أكرض، دوار بوزمة.

تاريخ حتديده : 31 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 آر 20 س. 

علوي  وطابق  أرضي  طابق  من  للسكن  دار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وسطح ومسبح وبناء بالطابق األرضي.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 38660 - 35 و 38661 - 35.

شرقا : عتيقة احلضرامي – مدخل عمومي عرضه 5 أمتار. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 59542 - 35. 

غربا : الرسم العقاري عدد 22368 - 35.

طالب التحفيظ : عثمان ملهامر بن عبد العاطي.

مطلب رقم 12214 - 35

اسم امللك : غدير البيهات.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة مسكالة، جماعة الكرميات، دوار 

اد الكورمي.

تاريخ حتديده : 21 اكتوبر 2013.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هـ 50 آر 79س. 

نوعه : أرض فالحية من قطعتني بها أشجار اللوز والزيتون وبئر وحوض. 

اجملاورون : 

القطعة األولى : 03 هكتار 91 آر 35 سنتيار : 

شماال : عباس الكورمي - ورثة الكورمي.

شرقا : ورثة عبد القادر بن عبيدان - ورثة اخملالي. 

جنوبا : ورثة عمر بن طامو.

غربا : طريق عمومية بعرض 5 أمتار.

القطعة الثانية : 59 آر 44 سنتيار : 

شماال : احلسني الكورمي.

شرقا : طريق عمومية بعرض 5 أمتار.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 34445/م.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 34445/م.

طالب التحفيظ : بوجمعة بن محمد الكورمي.

مطلب رقم 59488 - 35

اسم امللك : األهم.

موقعه : إقليم وبلدية الصويرة، مدينة الصويرة، احلي الصناعي، رقم 38.

تاريخ حتديده : 05 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 48 س. 

نوعه : أرض بها بناية تتكون من طابق سفلي وطابق علوي وسطح 

مرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : ورثة رحال محمد – ممر غير نافذ بعرض 1.80 مترا.

شرقا : الرسم العقاري عدد 10663/م. 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 22886/م.

غربا : الرشيدي بوشعيب - الرسم العقاري عدد 14063 - 35.

طالب التحفيظ : أمينة أهم بنت محمد ومن معها.

إصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى : كوفان.

مطلب رقم 62049 - 35 الذي أدرج خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1085 املؤرخة في 16 اكتوبر 2019.

بدال عن : 

احلقوق العينية : الشيء

اقرأ : 

احلقوق العينية : حق كراء طويل األمد لفائدة السيد جون كلود هنري 

خوليز كوفان، الفرنسي اجلنسية، املزداد بتاريخ 15/15/1940 بفرنسا، 

مبقتضى  اإلسالمية،  الشريعة  حسب  أحايك  مرمي  بالسيدة  واملتزوج 

اإلدالء  شرط  على  موقوف  بالبيع  وعد  مع  األمد  طويل  كراء  عقد 

بشهادة عدم الصبغة الفالحية، املوثق واملؤرخ في 03 ماي 2016، وكذا 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2012.

والباقي دون تغير.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 9095 - 37

اسم امللك : “سيخة احلمراء “ ؛

موقعه : إقليم ودائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو سيخة احلمراء . 

وقع حتديده في : 23 مارس 2018 ؛
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مساحته : 01هـ 53 ار 72 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : عبدالسالم بنعيسى املدني بنعيسى ؛ 

شرقا : ورثة احمد الطيب ، الرسم العقاري عدد 4482 - 37 ، العاطلي 

اخملتار و ورثة محمد العمرية 

ورثة  و   37 -  4555 العقاري عدد  الرسم   ، : لكحل عبدالسالم  جنوبا 

املنصور احمد املنصور ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 24590 -ف ؛ 

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 54822 - 37

اسم امللك : “مطلق السالك “ ؛

بلحسن  امحمد  سيدي  جماعة  تيسة  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو أوالد جبار . 

وقع حتديده في : 8 اكتوبر 2018 ؛

مساحته : 53 ار 93 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : الرسم العقاري عدد 13578 - 37 ، الرسم العقاري عدد 13396 - 37 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 24146 - 37 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13415 - 37 ؛

غربا : الطريق اإلقليمية رقم 5329 عرضها 20 مترا . 

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 63834 - 37

اسم امللك : بالد واد امليت “ ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة تيسة احملل املدعو بالد واد امليت . 

وقع حتديده في : 29 ابريل 2019 ؛

مساحته : 01 ار 4 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : النجاري ؛ 

شرقا : صالح ولد الكيد ؛ 

جنوبا : ورثة بوجمعة البرنوصي ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 35 - 37 

طالب التحفيظ : محمد فاضل بن عبدالقادر . 

مطلب رقم 64037 37

اسم امللك : الدرداغ “ ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو الدرداغ . 

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019 ؛

مساحته : 02 ار 51 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

شماال : الفرجي حسن بن محمد ؛ 

شرقا : ورثة احلمودي املدني ؛ 

جنوبا : الفرجي فاطمة بنت محمد ؛

غربا : ورثة الزوين عبدالرحمان 

طالب التحفيظ احمد فرجي . 

مطلب رقم 64071 - 37

اسم امللك : حيط يدو “ ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو احجرامطاحن . 

وقع حتديده في : 4 فبراير 2020 ؛

مساحته : 01 ار 06 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : الطريق عرضها 6 امتار و الرسم العقاري عدد 148 - 37 ؛ 

شرقا : حميد القرشي ؛ 

جنوبا : سعيد اليرمني و سعد سديد ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 4776 - 37 . 

طالب التحفيظ : عبداالله الربيو بن عبدالسالم . 

مطلب رقم 64103 - 37

اسم امللك : زبالة للجو “ ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة تيسة احملل املدعو حي عني كرموس . 

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020 ؛

مساحته : 19 ار 90 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : رسم عقاري عدد 8351 - 37 ؛ 

شرقا : ورثة شجاع ادريس ؛ 

جنوبا : رسم عقاري عدد 575 - 37 و كماح امحمد ؛

غربا : طريق عمومية عرضها 6 امتار . 

طالب التحفيظ : نبيل كماح بن احمد . 

مطلب رقم 11800 - 37

اسم امللك : بتعنيت “ ؛

موقعه : إقليم ودائرة تاونات جماعة بوعادل احملل املدعو بتعنيت أوالد ازام . 

وقع حتديده في : 4 اغسطس 2017 ؛

مساحته : 37 ار 6 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

القطعة األولى 

شماال : طريق عمومية عرضها متغير ؛ 
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شرقا : ورثة احمد الطيب 

جنوبا ممر عمومي عرضه 2 امتار ؛

غربا : طريق عمومية عرضها متغير ؛ 

القطعة الثانية 

شماال : ممر عمومي عرضه 2 امتار ؛ 

شرقا : احلموني يحيى ، قرمودي احمد ، وورثة حموني الطيب . 

جنوبا : تلعة وبعدها ادريس بن احلاج علي بن اخلدير و قرمودي محمد ؛

غربا : طريق عمومية عرضها متغير ؛ 

طالب التحفيظ : احلسن القرمودي بن يحيى . 

مطلب رقم 11191 - 37

اسم امللك : “جزء من احلرشة كدار “ ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو أوالد أيوب . 

وقع حتديده في : 22 ماي 2018 ؛

مساحته : 25 ار 8 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة ؛

شماال : ورثة عبدالسالم كرمول ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 4720 - 37 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4762 - 37 و مطلب التحفيظ عدد 11190 - 37 ؛

غربا : كدار عمر جمام و ورثة كدار العربي . 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 28148 - 37

اسم امللك : بالد راضية “ ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة تيسة احملل املدعو دوار عني كرموس . 

وقع حتديده في : 23 يناير 2018 ؛

مساحته : 27 ار 94 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : كماح احمد بن محمد و كماح اجلاللي ؛ 

شرقا : كماح محمد و من معه ؛ 

جنوبا : كماح محمد ومن معه و طالب التحفيظ ؛

غربا : ورثة كماح محمد بن حلسن و طريق عمومية عرضها 8 امتار 

طالب التحفيظ : الصدور محمد امني بن عمر . 

مطلب رقم 28215  - 37

اسم امللك : الرميلة “ ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الرميلة . 

وقع حتديده في : 22 يونيو 2018 ؛

مساحته : 29 ار 92 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : مجاور غير معروف ، صاحلي حسن ، ورثة بلعيش ، البوزيدي منير بردان ؛ 

شرقا : ورثة عبدالرابح باجو و باجو فاطمة بنت محمد 

جنوبا : االحباس و بوزيد تيالي مطوك و زنقة عرضها 20 متر ؛

غربا : قصري محمد بن عبدالعزيز و حسن كراح و زروق بوشتى . 

طالبو التحفيظ : محمد عويشتي بن احمد ومن معه . 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة “سيدي امحمد بلحسن”

إن احملافظ على االمالك العقارية بتاونات يشرفه أن ينهي لعلم العموم 

الواقعة  املذكورة أسفله  املطالب  للتعرض على حتفيظ  أجل  آخر  أن 

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة “سيدي امحمد بلحسن”الكائنة 

باجلماعة القروية سيدي امحمد بلحسن قيادة أوالد عليان دائرة تيسة 

االعالن  ابتداء من نشر هذا  بعد مضي شهرين  ينتهي  تاونات  إقليم 

املؤرخ في   1-69-174 الرسمية طبقا للظهير الشريف عدد  باجلريدة 

10جمادى االولى 1398 املوافق ل 25 يوليو 1969 : 

 13462 - 12953 - 12922 - 12851 - 12698 - 12535 - 12095 - 12073

 -  14458  -  14383  -  14370  -  14239  -  13859  -  13661  -  13644  -

 15590 - 15492 - 15408 - 15211 - 15160 - 14746 - 14640 - 14629

 -  16086  -  15988  -  15987  -  15972  -  15971  -  15847  -  15622  -

 16653 - 16651 - 16438 - 16383 - 16351 - 16345 - 16296 - 16295

 -  17217  -  17015  -  17013  -  16741  -  16740  -  16696  -  16681  -

 17515 - 17491 - 17490 - 17489 - 17488 - 17483 - 17260 - 17226

 -  18783  -  18766  -  18763  -  18762  -  18521  -  17928  -  17603  -

 20186 - 20184 - 20077 - 19832 - 19775 - 19086 - 18972 - 18784

 -  20512  -  20511  -  20510  -  20253  -  20191  -  20190  -  20188  -

 20766 - 20736 - 20735 - 20518 - 20517 - 20516 - 20515 - 20514

 -  21439  -  21434  -  20894  -  20892  -  20850  -  20844  -  20769  -

 22157 - 22156 - 22155 - 22144 - 22140 - 22134 - 22129 - 21782

 -  22190  -  22188  -  22187  -  22186  -  22185  -  22184  -  22181  -

 22203 - 22202 - 22201 - 22200 - 22199 - 22198 - 22194 - 22192

 -  22222  -  22212  -  22211  -  22210  -  22209  -  22205  -  22204  -

 22256 - 22255 - 22254 - 22248 - 22246 - 22245 - 22239 - 22227

 -  22942  -  22933  -  22931  -  22923  -  22921  -  22913  -  22833  -

 23163 - 23158 - 23147 - 23141 - 23140 - 23139 - 23137 - 23136
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 -  23185  -  23179  -  23176  -  23171  -  23170  -  23166  -  23164  -

 24030 - 23789 - 23683 - 23678 - 23421 - 23301 - 23198 - 23187

 -  24699  -  24647  -  24543  -  24514  -  24512  -  24120  -  24100  -

 24803 - 24792 - 24782 - 24774 - 24773 - 24771 - 24769 - 24768

 -  24942  -  24934  -  24932  -  24929  -  24923  -  24853  -  24846  -

 25769 - 25768 - 25713 - 25696 - 25693 - 25524 - 25490 - 25073

 -  26281  -  25929  -  25881  -  25810  -  25795  -  25792  -  25775  -

 27025 - 27024 - 27020 - 27007 - 26988 - 26885 - 26555 - 26360

 -  27162  -  27100  -  27035  -  27034  -  27031  -  27030  -  27027  -

 27363 - 27357 - 27348 - 27222 - 27221 - 27216 - 27213 - 27168

 -  27885  -  27709  -  27700  -  27684  -  27683  -  27489  -  27472  -

.27948 - 27946 - 27945 - 27935 - 27891 - 27888 - 27887

الكل حتت رقم 37

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

          بن طامة يوسف

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 20483 - 39

اسم امللك : » املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب أوالد رحو « .

موقعه : دوار أوالد رحو جماعة ملهادي قيادة أوالد امحلة دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 مارس 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 هـ 35 ار 35 س.

نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن محطة كهربائية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 42743 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 42743 - 39؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الشعبة، الرسمني العقاريني عدد 42438 - 39 – 42594 - 39 والطريق؛

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

مطلب رقم 31588 - 39

اسم امللك : » دار والقاضي الطيب « .

موقعه : دوار اسدرم فرقة ايت موسى قبيلة اداوزدوت جماعة وقيادة 

والقاضي دائرة ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 مارس 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 93 س.

نوعه : ارض بها دار للسكن سفلية ذات طابق اول ، حديقة مرأبني وحمام.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق واحلاج احمد والقاضي؛

جنوبا : والقاضي احلاج الطيب واحلاج احمد؛

غربا : والقاضي احلاج الطيب والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد والقاضي الطيب بن احلسن.

مطلب رقم 31209 - 39

اسم امللك : » عبد احلق « .

أوالد  قيادة  البيضاء  الكدية  لرجام جماعة  السمومات  دوار   : موقعه 

امحلة دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 08 اغسطس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 09 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مبارك لفجيج؛

جنوبا : الفاسي العربي؛

غربا : عبد الرحمان لفجيج؛

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق املرتقي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 31415 - 39

اسم امللك : » دار الوفاء « .

موقعه : بور اربعاء اولوز بلدية اولوز اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 11 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق اوتيفنوت؛ 

شرقا : اوتيفنوت وطالب التحفيظ؛

جنوبا : طالب التحفيظ واحلاج ايدار؛

غربا : احلاج ايدار والطريق؛

طالبو التحفيظ : السيدة كلثوم بيدير بنت عبد اهلل ومن معها.

مطلب رقم 31416 - 39

اسم امللك : » مقبرة دوار زاوية البور « .

موقعه : دوار زاوية البور بلدية اولوز اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 04 فبراير 2020.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 75 ار 74 س.

نوعه : ارض عبارة عن مقبرة بها بناية سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : إبراهيم محمد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31638 - 39

اسم امللك : » كراج « .

موقعه : دوار ايت احلسن أبو رحيم جماعة ايكودار امنابها قيادة سيدي 

عبد اهلل اوموسى اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 71 س.

نوعه : ارض عارية بها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : بلمام موالي احلسني ؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ايت حلسن ابورحيم ومطلب التحفيظ عدد 31639 - 39؛

غربا : بلمام موالي احلسني؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحيم احلمري بن محماد ومن معه.

مطلب رقم 31639 - 39

اسم امللك : » دار احلمري« .

موقعه : دوار ايت احلسن أبو رحيم جماعة ايكودار امنابها قيادة سيدي 

عبد اهلل اوموسى اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 ار 91 س.

نوعه : ارض فالحية بها بنايتني سفليتني.

اجملاورون : 

شماال : بلمام موالي احلسني ومطلب التحفيظ عدد 31638 - 39؛ 

شرقا : ايت حلسن ابورحيم والطريق؛

جنوبا : ممر وورثة بوكرشة عبد السالم؛

غربا : ورثة احمد املدكور وبلمام سي محمد؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحيم احلمري بن محماد ومن معه.

مطلب رقم 31656 - 39

اسم امللك : » ملك حماد « .

موقعه : حي الكرسي بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 53 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق وبركوك محمد؛ 

شرقا : بركوك محمد ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 34241 - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5042 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد حماد سول بن ميلود.

مطلب رقم 31673 - 39

اسم امللك : » جنينة فلغريس « .

موقعه : دوار زاوية سيدي صالح جماعة و قيادة افريجة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 77 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بوعرقوب موالي العربي واحلاج علي اميدة؛ 

شرقا : احلاج علي اميدة وممر؛

جنوبا : ممر وسي احمد بن ماد؛

غربا : بوعرقوب موالي العربي؛

طالبة التحفيظ : السيدة رشيدة بومحاش بنت ابراهيم.

مطلب رقم 31681 - 39

اسم امللك : » تاع العياشي « .

موقعه : حي احملارزة بلدية ايت ايعزة إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 23 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 10 ار 41 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق، ادبا عمر وورثة حللو عبد اللطيف؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد محمد افقير بن احمد.

مطلب رقم 31684 - 39

اسم امللك : » تينون « .

موقعه : دوار تدسي جماعة تدسي نسندالن قيادة مشرع العني دائرة 

أوالد تامية إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 93 ار 35 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار البرتقال بها بئر، بناية سفلية 

وحوض مائي.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛
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جنوبا : االنصاري مصطفى؛

غربا : ايت الشاوش، اكدار محمد، ايت يوسف واالحباس؛

طالب التحفيظ : السيد ايت يوسف احلاج مبارك بن احلاج احمد.

مطلب رقم 31711 - 39

اسم امللك : » ملك الدار « .

موقعه : حي أوالد علي بلدية الكردان إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 18 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 13 ار 15 س.

نوعه : ارض بها بنايتني كل واحدة منهما ذات طابق سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الساقية وورثة محمد ركيتي؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 17441 - 39 والطريق؛

جنوبا : الطريق وورثة احمد بال؛

غربا : ورثة احمد بال والساقية ؛

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم بال بن مبارك.

مطلب رقم 31765 - 39

اسم امللك : » ملك فضيلة « .

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 21 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 80 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : شكران سعد؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : شكران زهرة وشكران حسن؛

طالبة التحفيظ : السيدة فضيلة شكران بنت عبد اهلل.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أسفله،  املمضي  بتارودانت،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

باإلعالم للعموم أن : السيد صدوق محمد بن فطومة، الساكن باالزهر 

الزنقة 03 رقم 272/14 سيدي البرنوصي مدينة الدار البيضاء، طلب 

ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد : 18183 - 39 املؤسس 

احمر  جماعة  بعقيلة  دوار  الكائن  فطومة*،  *ملك   : املدعو  للملك 

الكاللشة قيادة احمر اقليم تارودانت و ذلك بسبب ضياع النظير في 

ظروف غامضة.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت بالنيابة

احمد زروق    

 

محافظة بركان

مطلب رقم 7606 - 40

اسم امللك :  "حباسة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار تباردة.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2018.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 08 ار 70 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنعلي الطيب؛

شرقا : محمد بنعلي بن عبد القادر ؛

جنوبا : ممر عمومي بعرض 10 امتار

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7605 - 40 ؛

طالب التحفيظ : احمد بنعلي بن عبد القادر.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " سيدي بومسعود "

ذي مطلب التحفيظ رقم 8311 - 40 الكائن بدائرة اكليم

جماعة زكزل دوار تقربوصت، والذي ادرج االعالن عن خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 1134 بتاريخ 23سبتمبر2020.

بدال من : 

بنسبة  محمد  بن  بريش  املصطفى   : التحفيظ  طالب  بني  من 

756756/622702080

اقرا : 

بنسبة  محمد  بن  بريش  املصطفى   : التحفيظ  طالب  بني  من 

4708704/622702080

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " الكراكر "

 ذي مطلب التحفيظ رقم 8256 - 40 

الكائن بدائرة اكليم جماعة تافوغالت ، 

والذي ادرج االعالن عن خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1102 

بتاريخ 12 فبراير 2020.

بدال من : 

من بني طالب التحفيظ : الطيب قسامي بن عبد الرحمان بن احمد 

بنسبة 46448
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اقرا : 

من بني طالب التحفيظ : الطيب قسامي بن عبد الرحمان بن احمد 

بنسبة 56448

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى    

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30065 - 41

اسم امللك : "ملك رقية".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية إميوزار كندر،احملل املدعو : " ملعابدة".

مساحته : 01 آ 12 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 30066 - 41؛ 

غربا : حلسن حسيسو؛

طالبة التحفيظ : السيدة رقية بنت ادريس حسييو.

مطلب رقم 30066 - 41

اسم امللك : "ملك رابحة".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية إميوزاركندر،احملل املدعو : "ملعابدة".

مساحته : 94 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي وأرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30065 - 41؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : رابحة حسيسو،رقية حسيسو؛ 

غربا : حلسن حسيسو؛

طالبة التحفيظ : السيدة رابحة بنت ادريس حسيسو.

مطلب رقم 30186 - 41

اسم امللك : "فدان اخلير".

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

احمد،احملل املدعو : "مزارع موجو".

مساحته : 05 هـ 50 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : طريق عمومية ثم هشام بونعاس؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 8471ف؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 46336 - 41؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد الفتاح بن محمد مشهير و من معه.

مطلب رقم 30187 - 41

اسم امللك : "بوخبو".

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزاركندر،قيادة وجماعة آيت السبع،احملل 

املدعو : "عني جراح".

مساحته : 70 آ 20 س)في قطعتني(.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالتفاح بها بنايتني من سفلي وبئر؛

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : الرسم العقاري رقم 30341 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 8101 - 41؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : ورثة احراشي ادريس؛

القطعة الثانية

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 8101 - 41؛

جنوبا : مصطفى بوتالني؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 28957 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد سعيد بن ادريس اسقساق.

مطلب رقم 30192 - 41

اسم امللك : "بوعربية".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية املنزل،احملل املدعو : "قلعة التوامة".

مساحته : 09 آ 83 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة عياش حمادي،عياش محمد،ورثة نشاد،دادون عبد السالم 

و من معه؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : أوالد هروش،احلسني اعميرات،الزنقة؛ 

غربا : الواد والرسم العقاري رقم 25140ف؛

ميثلها  املسؤولية  "SGH"،شركة محدودة  : شركة  التحفيظ  طالبة 

السيد عماد بن عبد العزيز سروحن.

مطلب رقم 30198 - 41

اسم امللك : " فدان املرجة1".

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

احمد،احملل املدعو : "مزدغة اجلرف".

مساحته : 15 آ 03 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛



عدد 1152 - 13 جمادى األخرة 1442 )27 يناير 2021(546

شرقا : خديجة بنت محمد بكي؛

جنوبا : ورثة عال بن بناصر بكي؛ 

غربا : خديجة بنت محمد بكي؛

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم بن بناصر لكسير.

مطلب رقم 30199 - 41

اسم امللك : " فدان املرجة2".

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

احمد،احملل املدعو : "مزدغة اجلرف".

مساحته : 05 آ 77 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : خديجة بنت محمد بكي؛

جنوبا : عقا بن بناصر بكي؛ 

غربا : ورثة عال بن بناصر بكي؛

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم بن بناصر لكسير.

مطلب رقم 30200 - 41

اسم امللك : "بالد النعجة".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "الرفايف".

مساحته : 97 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

اجملاورون : 

شماال : احلسن بن ميمون الوالي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 20376 - 41؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن محمد البكايسي.

مطلب رقم 30201 - 41

اسم امللك : "مكوار".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "بالد السروال".

مساحته : 02 هـ 99 آ 67 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ثم الرسوم العقارية رقم 19784 - 41، 19783 - 41 

و19782 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 29228 - 41؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 33174 - 07 ومطلب التحفيظ رقم 8221 - 41؛ 

غربا : طريق عمومية ثم الرسمان العقاريان رقم 19790 - 41 و19791 - 41؛

طالبة التحفيظ : السيدة جنوى بنت أحمد مكوار.

مطلب رقم 30202 - 41

اسم امللك : "تاكنايت".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : "تاكنايت".

مساحته : 04 آ 88 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : حلسن عليلو؛

جنوبا : أوالد حمو السم،محمد الهاشمي؛ 

غربا : ورثة أوالد السي احماد؛

طالب التحفيظ : السيد حسن بن حلسن اعسيلة.

مطلب رقم 30203 - 41

اسم امللك : "بني ماللة".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة آيت يوسي،جماعة

كندر سيدي خيار،احملل املدعو : "بني ماللة".

مساحته : 33 آ 77 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون والتني وبها بئر مشترك؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : خديجة بنت اشحيمة؛

جنوبا : الوالي احلسني و من معه؛ 

غربا : بالهازيك دحمان والرسم العقاري رقم 16998 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اإلله بن ادريس بناني.

مطلب رقم 30205 - 41

اسم امللك : "إقامة منان 5".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو : "بوحلوس".

مساحته : 01 آ 97 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : محمد وليلي،العربي أمني؛ 

غربا : ورثة احلاج حملمدي؛

طالبو التحفيظ : السيد عادل بن عبد الرحمان منان و من معه.

مطلب رقم 30206 - 41

اسم امللك : "بوقوت 2".

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

"مزارع عزابة".

مساحته : 28 آ 13 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : رمضان خليل؛

شرقا : ورثة بناصر بوزندوفة؛
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جنوبا : رمضان خليل؛ 

غربا : الكاملة عزوزي؛

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة بنت عبد السالم عزوزي.

مطلب رقم 30207 - 41

اسم امللك : "بوقوت 1".

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

"مزارع عزابة".

مساحته : 13 آ 21 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي و حديقة؛

اجملاورون : 

شماال : محمد كمال؛

شرقا : الكاملة عزوزي؛

جنوبا : ادريس عزوزي و حلسن واعزيز؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة بنت عبد السالم عزوزي.

مطلب رقم 30208 - 41

اسم امللك : "بالد بوجابر3".

أقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "بوجابر".

مساحته : 19 آ 27 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : محمد دادا؛

شرقا : عمر العلمي؛

جنوبا : نزهة العلمي؛ 

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة أمينة بنت عبد اهلل العلمي.

مطلب رقم 30209 - 41

اسم اسم امللك : "بالد القاليع يوسف الديب".

أقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "القاليع".

مساحته : 05 آ 85 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة فاطمة احلر؛

شرقا : زهرة العلمي؛

جنوبا : ورثة العلمي موالي امحمد،محمد الشادلي؛ 

غربا : ورثة محمد الكطابي؛

طالبة التحفيظ : السيدة أمينة بنت عبد اهلل العلمي.

مطلب رقم 30210 - 41

اسم امللك : "بالد املرج".

اقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "املرج".

مساحته : 47 آ 71 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : يامنة جبريل؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : عبد اهلل الفرجي؛ 

غربا : ورثة بريان؛

طالبة التحفيظ : السيدة أمينة بنت عبد اهلل العلمي.

مطلب رقم 30211 - 41

اسم امللك : "ظهر العبيد".

أقورار،احملل  أغبالو  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "بالد ظهر العبيد".

مساحته : 61 آ 10 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : زكية العلمي،زبيدة العلمي؛

شرقا : حلسن بوعلي؛

جنوبا : ورثة العلمي عبد اهلل؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالبة التحفيظ : السيدة أمينة بنت عبد اهلل العلمي.

مطلب رقم 30212 - 41

اسم امللك : "زينة اخلير".

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

احمد،مزارع موجو،احملل املدعو : "مصرة".

مساحته : 05 هـ 08 آ 97 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : حميد الفياللي و من معه؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : مطلب التخفيظ رقم 30186 - 41 والرسم العقاري رقم 46336 - 41؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 39035 - 07 ؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد الفتاح بن محمد مشهير ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي    
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 18174 - 42

اسم امللك : اسوي.

احملل  تونفيت،  جماعة  و  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  إقليم   : موقعه 

املدعو امشيمن.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15هـ 9آ 92س.

نوعه : أرض رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 21382 - 42؛

شرقا : أرض جماعية؛

جنوبا : رسم عقاري 21382 - 42؛

غربا : أرض جماعية؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم

و نيابة عن اجلماعة الساللية امشيمن.

مطلب رقم 18180 - 42

اسم امللك : تفرنت.

احملل  تونفيت،  جماعة  و  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  إقليم   : موقعه 

املدعو امشيمن.

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 121هـ 47آ 49 س.

نوعه : أرض رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 21386 - 42؛

شرقا : رسم عقاري 21386 - 42؛

جنوبا : أرض جماعية؛

غربا : اكني نايت امليل؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم 

ونيابة عن اجلماعة الساللية امشيمن.

مطلب رقم 18182 - 42

اسم امللك : متعمامت مع اكرض نلغم.

احملل  تونفيت،  جماعة  و  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  إقليم   : موقعه 

املدعو امشيمن.

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 248هـ 94آ 46س.

نوعه : أرض رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 21382 - 42 و ارض جماعية؛

شرقا : مطلب رقم 18188 - 42 و ارض جماعية؛

جنوبا : أرض جماعية؛

غربا : أرض جماعية و رسم عقاري 21382 - 42؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم

و نيابة عن اجلماعة الساللية امشيمن.

مطلب رقم 18183 - 42

اسم امللك : اخف منيثقان.

احملل  تونفيت،  جماعة  و  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  إقليم   : موقعه 

املدعو امشيمن.

وقع حتديده في : 02 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 137هـ 45آ 78 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 21385 - 42؛

شرقا : أرض جماعية ورسم عقاري 21385 - 42؛

جنوبا : أرض جماعية؛

غربا : الرسوم الغقارسة 18172 - 42 و 21385 - 42؛

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية امشيمن.

مطلب رقم 18184 - 42

اسم امللك : ويقور مع دارت متجوط.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة تونفيت، احملل املدعو امشيمن.

وقع حتديده في : 03 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96هـ 29آ 44 س.

نوعه : أرض رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد اإلداري 426؛

شرقا : شعبة و ملك غابوي؛

جنوبا : أرض جماعية؛

غربا : أرض جماعية و التحديد اإلداري رقم 426؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم

ونيابة عن اجلماعة الساللية امشيمن.

مطلب رقم 35262 - 42

اسم امللك : تافرنت.

احملل  تونفيت،  جماعة  و  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  إقليم   : موقعه 

املدعو امشيمن.

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12هـ 79آ 35 س.

نوعه : أرض رعوية؛

اجملاورون : 



549 عدد 1152 - 13 جمادى األخرة 1442 )27 يناير 2021(

شماال : أرض جماعية؛

شرقا : أرض جماعية؛

جنوبا : أرض جماعية؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 35279 - 42؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم 

ونيابة عن اجلماعة الساللية امشيمن.

مطلب رقم 35269 - 42

اسم امللك : تالت لعبار.

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  إقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو تزروفت.

وقع حتديده في : 27 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16هـ 61آ 86 س.

نوعه : أرض رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق غير معبدة و ساقية؛

شرقا : أرض جماعية؛

جنوبا : أرض جماعية؛

غربا : ارض جماعية و طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم 

ونيابة عن اجلماعة الساللية تزروفت.

مطلب رقم 35279 - 42

اسم امللك : جتغوتني.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو امشيمن.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64هـ 82آ 24س.

نوعه : أرض رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : أرض جماعية؛

شرقا : مطلب رقم 35262 - 42؛

جنوبا : أرض جماعية؛

غربا : أرض جماعية؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم 

ونيابة عن اجلماعة الساللية امشيمن.

مطلب رقم 6865 - 42

اسم امللك : تغرمت.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة و مدينة الريش، احملل املدعو حتميدانت.

وقع حتديده في : 14ماي 2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 62 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : أغارسي عائشة؛

شرقا : بوكريش؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : بوفرسي علي؛

طالب التحفيظ : سعيد جبار بن امبارك.

مطلب رقم 7199 - 42

اسم امللك : مقبرة خنيس.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو حي خنيس.

وقع حتديده في : 22 دجنبر 2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 هـ 35آ 27س.

نوعه : أرض بها مقبرة؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية من االسمنت؛

شرقا : ساقية من االسمنت؛

جنوبا : مدرسة و مسجد و ساقية من االسمنت؛

غربا : طربق معبدة بعرض 30 متر؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 7239 - 42

اسم امللك : بوتلكيت 2.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو ايت بنيحيى.

وقع حتديده في : 18 يناير 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ 05س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الزاوية؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ساقية من االسمنت؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 7240 - 42؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 25283 - 42

اسم امللك : حسني.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو تامدا نزري ايت الربع.

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ 19س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 25284 - 42؛

شرقا : زنقة؛
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جنوبا : ورثة الضهري؛

غربا : زنقة من ثمانية امتار؛

طالبو التحفيظ : حموش حياة بنت حوسى و من معها.

مطلب رقم 35271 - 42

اسم امللك : ملك حنيني.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو اخرمجيون.

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 40 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : امينة أبو القاسم؛

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 18133 - 42؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 25252 - 42؛

طالب التحفيظ : اسماعيل حنيني بن موالي احمد.

مطلب رقم 35435 - 42

اسم امللك : تبا حساين.

ملوية  العياشي  جبل  احواز  قيادة  ميدلت  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

جماعة ايت ازدك، احملل املدعو فليلو.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 34س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ورثة موحى بن حمو؛

غربا : حساين اوحمو؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35439 - 42

اسم امللك : داو تيسار.

ملوية  العياشي  جبل  احواز  قيادة  ميدلت  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

جماعة ايت ازدك، احملل املدعو فليلو.

وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ56س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35498 - 42

اسم امللك : ملك مونة 2.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة، احملل املدعو مزرعة 

اغربني دوار بالل.

وقع حتديده في : 13 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60آ 73س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد اإلداري رقم 621 و اكاحي ميمونة؛

شرقا : التحديد اإلداري رقم 621 و مطلب حتفيظ رقم 35524 - 42؛

جنوبا : التحديد اإلداري رقم 621 و مطلب حتفيظ رقم 35530 - 42؛

غربا : التحديد اإلداري رقم 621 و اكاحي حلسن؛

طالبة التحفيظ : مونة اكاحي بنت ميمون.

مطلب رقم 35546 - 42

اسم امللك : املسجد 2.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة و جماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تليشت.

وقع حتديده في : 24 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ 88س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ملك االحباس؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ملك االحباس؛

غربا : ملك االحباس؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

حلسن اليعقوب.     

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 120854 - 44

اسم امللك : بقعة نور الدين. 

اقليم  هالل  بني  قيادة  العامرية  جماعة  حميدة  أوالد  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور.
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وقع التحديد في : 19 نوفمبر 2018.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 ار 45 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية وصهريج وبئر.
اجملاورون : 

44350 - 08 ومحمد  و   08 - 44350 : مطلبي التحفيظ رقم  شماال 
بن اجلياللي؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 59438 - 44؛ 
جنوبا : ورثة عبدالسالم الراحلي؛ 

غربا : ممر عمومي. 
طالب التحفيظ : شير نورالدين بن محمد.

مطلب رقم 141609 - 44
اسم امللك : بقعة احلجر. 

ودائرة  اقليم  امطل  قيادة  اجلابرية  جماعة  غاول  أوالد  دوار   : موقعه 
سيدي بنور.

وقع التحديد في : 27 يناير 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 ار 55 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 66444 - 44؛ 
شرقا : ورثة امحمد احلالوي؛ 

جنوبا : ممر عمومي؛ 
غربا : ورثة محمد بن علي. 

طالب التحفيظ : زريويل محمد بن املصطفى.

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة بني تسيريس

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 
الواقعة باملنطقة املدعــوة بني تسيريس الكائنة باجلماعة القروية 
بعد  ينتهي  بنور  وإقليــم سيدي  دائرة  العونات  قيادة  تسيريس  بني 
مضي شهرين ابتداء من نشــر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريــف عـدد 
69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

املطالب عـدد : 
 100164  -  102904  -  100583  -  100487  -  100442  -  100110  -
 100457  -  100304  -  103075  -  100589  -  100528  -  100456  -
 100558  -  100458  -  100331  -  103077  -  100591  -  100529  -
 102855  -  100581  -  100460  -  100441  -  108571  -  100632  -

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيــظ 
الواقعة مبنطقة التحفيــظ اجلماعي املدعــوة العونات

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 
القروية باجلماعة  الكائنة  العونات  املدعــوة  باملنطقة  الواقعة 

مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليــم  دائرة  العونات  قيادة  امطل 
 : عـدد  الشريــف  )الظهيـر  اإلعـالن  هذا  نشــر  من  ابتداء  شهرين 

69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.
املطالب عـدد : 

 121174  -  125676  -  121488  -  121365  -  121312  -  121085  -
 121320  -  121175  -  125678  -  121489  -  121381  -  121319  -
 121383  -  121321  -  121176  -  125686  -  121490  -  121382  -
 123970  -  121388  -  121322  -  121233  -  125712  -  123739  -
 130719  -  123987  -  121392  -  121323  -  121235  -  125716  -
 121273  -  130727  -  125500  -  121408  -  121324  -  121272  -
 121328  -  121274  -  130729  -  125501  -  121409  -  121325  -
 121413  -  121329  -  121275  -  130730  -  125502  -  121412  -
 125504  -  121418  -  121331  -  121276  -  130775  -  125503  -
 130777  -  125505  -  121419  -  121335  -  121277  -  130776  -
 121340 - 121279 - 130779 - 125508 - 121420 - 121339 - 121278 -
 125510 - 121422 - 121341 - 121280 - 130787 - 125509 - 121421 -
 130793  -  125512  -  121423  -  121342  -  121281  -  130791  -
 121283  -  130794  -  125515  -  121424  -  121343  -  121282  -
 -  121345  -  121284  -  130795  -  125516  -  121425  -  121344  -
 125518 - 121476 - 121353 - 121285 - 130796 - 125517 - 121475
 121309 - 130816 - 125519 - 121477 - 121354 - 121286 - 130797 -
 121479 - 121357 - 121310 - 131613 - 125520 - 121478 - 121356 -
 134841 - 125673 - 121480 - 121359 - 121311 - 134193 - 125645 -

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيــظ 
الواقعة مبنطقة التحفيــظ اجلماعي املدعــوة اجلابرية 

إقليم سيدي بنور 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 
الواقعة باملنطقة املدعــوة اجلابرية الكائنة باجلماعة القروية اجلابرية 
شهرين  مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليــم  دائرة  امطل  قيادة 
ابتداء من نشــر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريف عـدد : 69-174 املؤرخ 

في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(. 
املطالب عـدد : 

 -  79716  -  80056  -  79582  -  79990  -  79526  -  79781  -  79463  -
 83210 - 81281 - 79766 - 80543
جميع هذه املطالب على الرمز 44 .

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "فتيحة 1" 
ذي مطلب التحفيظ رقم 43629 - 44

الكائن بإقليم ودائرة سيدي بنور
منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "بني هالل"

عوضا عن : 
امللك املسمى : "فتيحة 1".

إقرأ : 
امللك املسمى : "املرس".
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وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

طلب مصحح اإلمضاء في 12 يناير 2021.

والباقي دون تغيير.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد هشام بوسنة. والساكن مبدينة سيدي بنور إقليم 

ومدينة سيدي بنور. طلب أن يسلم له نظيرا جديدا للرسم العقاري 

رقم 23877 ج املؤسس للملك املسمى "نهج الغوتي". الكائن مبدينة 

النظير  ضياع  بسبب  وذلك  بنور  سيدي  ومدينة  اقليم  بنور  سيدي 

املسلم 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 

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

املصطفى بومهدي.    

 

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 7445 - 51

اسـم امللك : "بالعريشة 1".

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو جماعة سيدي علي بلقاسم احملل 

املدعو علوانة ؛

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 83 آر 69 س.

نوعـه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 12931 - 51؛

شرقا : ورثة أوالد محمد الصغير؛

جنوبا : واد؛ 

غربا : حبوس؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف وجدة.

مطلب رقم 7446 - 51

اسـم امللك : "دار النملة" 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو جماعة سيدي علي بلقاسم احملل 

املدعو علوانة ؛

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 13 س.

نوعـه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : موساوي موحموس؛

شرقا : صادقي عبدالصادق؛

جنوبا : العشاب محمد؛ 

غربا : موساوي امحمد و موساوي موحموس ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف وجدة.

مطلب رقم 7447 - 51

اسـم امللك : "املسجد األعظم".

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو جماعة دبدو عني سبيلة؛

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آر 14 س.

نوعـه : أرض بها مسجد؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة ومحمد ولد طيب؛

شرقا : زنقة وساحة؛

جنوبا : ساحة و مقدمي محمد؛ 

غربا : مقدمي محمد ومحمد ولد طيب؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف وجدة.

مطلب رقم 7450 - 51

 "P1+P2 اسـم امللك : "احلمام

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة مستكمر دوار القندوسي ؛

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 16هـ 38 آر 30 س.

نوعـه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

حدوده : 

القطعة األولى : 

شماال : شعبة وورثة محمد بن عبد اهلل؛

شرقا : واد ؛

جنوبا : واد؛

غربا : طريق 6028 ؛

القطعة الثانية : 

شماال : طريق 6028 و ورثة محمد بن عبد اهلل ؛
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شرقا : طريق 6028 ؛

جنوبا : واد؛

غربا : اجلبل ؛

طالب التحفيظ : محمد ابنشكر بن محمادي.

مطلب رقم 7456 - 51

اسـم امللك : "الكركور" 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون قيادة أحواز العيون جماعة عني 

احلجر دوار أوالد بنيوسف قبيلة بني وكيل؛

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 09 آر 19 س.

نوعـه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : مطلب عدد -7457 51؛

جنوبا : احسايني املامون وطريق عمومية؛ 

غربا : ورثة األخضري محمد؛

طالب التحفيظ : املصطفى زكاغ بن محمد.

مطلب رقم 7457 - 51

اسـم امللك : "الكركور" 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون قيادة أحواز العيون جماعة عني 

احلجر دوار أوالد بنيوسف قبيلة بني وكيل؛

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 11 آر 84 س.

نوعـه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومي ؛

جنوبا : ورثة ولد رحو و احسايني املامون؛ 

غربا : مطلب رقم 7456 - 51؛

طالبة التحفيظ : الزهراء احسايني بنت عبد القادر.

مطلب رقم 7458 - 51

اسـم امللك : "الكركور" 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون قيادة أحواز العيون جماعة عني 

احلجر دوار أوالد بنيوسف قبيلة بني وكيل؛

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 04 آر 65 س.

نوعـه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : احسايني املامون ؛

جنوبا : ورثة رحو محمد؛ 

غربا : طريق عمومي ؛

طالبة التحفيظ : نصيرة احسايني بنت عبد القادر.

مطلب رقم 7465 - 51

اسـم امللك : "ملك عبدو" 

موقعه : إقليم تاوريرت، مدينة العيون حي احلرية؛

وقع حتديده في : 27 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 14 س.

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي ؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة الزاهري براهيم؛

شرقا : اجللطي قدور ؛

جنوبا : خيدوس امليلود؛ 

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : ابراهيم مبروكي بن عبد الرحمان.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

فوزي متون.     

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22771 - 56

اسم امللك : ملك مبارك غزال.

موقعه : احملل املدعو حي الوفاء، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 26 سنتيار.

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احملجوب التركزي ؛

شرقا : ورثة احملجوب التركزي بعضا و شمرو بوزيد في البعض األخر

جنوبا : الزنقة؛

غربا : ورثة احملجوب التركزي

طالب التحفيظ : السيد مبارك غزال بن عالل .

مطلب رقم 2516 - 56

اسم امللك : ملك شهبون.

موقعه : احملل املدعو حي املستشفى، مدينة أسا إقليم أسا الزاك

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 76 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و طابق علوي واحد ؛
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اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 3515 - 56؛

شرقا : الكوفيني مبارك.

جنوبا : جويد

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد احلسن شهبون. 

مطلب رقم 3431 - 31

اسم امللك : شرحبيل1.

موقعه : احملل املدعو حي الشيخ عبداتي، شارع 20 غشت مدينة طانطان

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر17 س.

نوعه : بناية بالسفلي و طابق علوي واحد؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 1038 - 31 و الزنقة؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 1038 - 31 و شارع 20 غشت

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 1038 - 31 مبارك لبيه

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1038 - 31 و الزنقة

طالب التحفيظ : السيد شرحبيل احلرمة 

مطلب رقم 21326 - 56

اسم امللك : مطاع.

األبيض  الشاطيئ  قيادة  و  الفيجة جماعة  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هكتار 09 آر 59 سنتيار.

خط  يخترقها  و  كهربائية  أعمدة  بها  بورية  فالحية  أرض   : نوعه 

كهربائي و ممر ؛

اجملاورون : 

شماال : موما محمد؛

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : ممر عمومي

غربا : موما سالم بعضا و مطلب التحفيظ رقم 17703 - 56

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل مطاع بن العبيد.

مطلب رقم 22753 - 56

اسم امللك : ملك فتيحة.

موقعه : احملل املدعو توريرت جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آر 46 سنتيار.

نوعه : امللك عبارة عن أرض عارية مكونة من قطعتني تفصل بينهما الزنقة ؛

القطعة األولى : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 آر 44 سنتيار.

اجملاورون : 

شماال : لطيفة ملكيل؛

شرقا : الزنقة.

جنوبا : مليكة ملكيل

غربا : ورثة املتوكل محمد.

القطعة الثانية : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 آر 02 سنتيار.

اجملاورون : 

شماال : لطيفة ملكيل؛

شرقا : الراجي.

جنوبا : مليكة ملكيل

غربا : الزنقة

طالبة التحفيظ : السيدة فتيحة املكيل بنت محمد.

مطلب رقم 21127 - 56

اسم امللك : ملك لكزولي.

موقعه : احملل املدعو حي لالمرمي، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 45 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها غرفتني يفصل بينهما بهو غير مغطى ؛

اجملاورون : 

شماال : براهيم اوعابد؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 7445 - 56.

جنوبا : رحال هكوشي

غربا : زنقة العني

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر لكزولي بن محمد.

مطلب رقم 6892 - 56

اسم امللك : اللمطي اعزيزة.

موقعه : احملل املدعو جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 هكتار 35 آر 35 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها أنقاض بنايات و تخترقها هضبات و ممر ؛

اجملاورون : 

6896 - 56 في  شماال : طريق زرويلة بعضا و مطلب التحفيظ رقم 

البعض األخر؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 6896 - 56.

جنوبا : ممر بعضا و مطلب التحفيظ رقم 6380 - 56 في البعض األخر

في  زرويلة  طريق  و  بعضا   56  -  6380 رقم  التحفيظ  مطلب   : غربا 

البعض األخر

طالبو التحفيظ : السيدة البتول اللمطي بنت احلسني و من معها

مطلب رقم 22821 - 56

اسم امللك : هنيئا.

موقعه : احملل املدعو حي الرجاء في اهلل، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 39 سنتيار.

نوعه : دار للسكن بالسفلي و ملحقات بالسطح ؛



555 عدد 1152 - 13 جمادى األخرة 1442 )27 يناير 2021(

اجملاورون : 
شماال : احمد سالم ولد جاعا بعضا و براهيم ولد جاعا في البعض األخر؛

شرقا : كرميوش محمد احمد بعضا و اكدر بلو في البعض األخر.
جنوبا : شارع اخلرشي

غربا : اكدر محمد
طالبو التحفيظ : السيد احلسن هنيئا بن مبارك و من معه

مطلب رقم 22812 - 56
اسم امللك : شيال.

موقعه : احملل املدعو حي املسيرة، مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 سنتيار.

نوعه : بناية و مستودع بالسفلي و طابقيني علويني ؛
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
شرقا : ورثة الغرباوي عبد اهلل.

جنوبا : ورثة شيال علي
غربا : ورثة احليحي احملفوظ

طالب التحفيظ : السيد احلبيب شيال بن علي.

مطلب رقم 22586 - 56
اسم امللك : الدير.

موقعه : احملل املدعو دوار اكيسل اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي 
إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 هكتار83 آر 25 سنتيار.
نوعه : امللك عبارة عن أرض عارية مكونة من قطعتني ؛

القطعة األولى : 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 هكتار 93 آر 40 سنتيار

نوعه : أرض عارية بها أنقاض بناية و تخترقها شعبات و ممر
اجملاورون : 

شماال : اجلبل؛
شرقا : ورثة حموي بعضا و احمد كموني و من معه في البعض األخر.

جنوبا : ممر
غربا : ابراهيم اوسالم بعضا و الشكراني في البعض األخر

القطعة الثانية : 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 89 آر 85 سنتيار

نوعه : نوعه أرض عارية تخترقها شعبات
اجملاورون : 

شماال : ممر؛
شرقا : احمد كوماني و ورثة حموي.

جنوبا : واد اسرسار
غربا : ابراهيم اوسالم

طالبو التحفيظ : السيد احمد كوماني بن علي و من معه

مطلب رقم 22854 - 56
اسم امللك : أفنان.

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا، مدينة كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 07 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و طابق علوي واحد

اجملاورون : 

شماال : احمد جمال؛

شرقا : احملجوب محمد بعضا و احلسني بن فتاح في البعض األخر.

جنوبا : حباد عبد السالم

غربا : الزنقة

طالبو التحفيظ : السيد عزالدين شكار بن علي و من معه.

مطلب رقم 22833 - 56

اسم امللك : ملك كدوار.

موقعه : احملل املدعو حي املوحدين، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار.

نوعه : بناية و مستودع بالسفلي و طابق علوي واحد.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة.

جنوبا : ايت علي والي

غربا : كرنيت مبارك

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم كدوار بن بوجمع

مطلب رقم 22853 - 56

اسم امللك : امحيريش.

موقعه : احملل املدعو حي امحيريش، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 99 سنتيار.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : عبد اهلل بيروك و الزنقة.

جنوبا : الزنقة

غربا : عبد اهلل بيروك بعضا و الزنقة في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيد احلسني بللوش بن عبداهلل.

مطلب رقم 22850 - 56

اسم امللك : معدر البور.

موقعه : احملل املدعو معدر البور جماعة فاصك، إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 هكتار 10 آر 43 سنتيار.

و  أعمدة كهربائية  و  بئرين و شعبات  بها  بورية  أرض فالحية   : نوعه 

يخترق امللك ممر و خطني كهربائيني و قناة تابعة للمكتب الوطني للماء

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية الرابطة بني كلميم و فاصك؛

شرقا : حسن ابوشا.

جنوبا : واد صياد

غربا : لهراهر

طالبو التحفيظ : السيد احلسان دنبا بن محمد و من معه
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مطلب رقم 22819 - 56
اسم امللك : محمد الدبوزي.

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أسرير إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 سنتيار.

نوعه : أرض عارية
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 22820 - 56.

جنوبا : فارسي احلسني
غربا : فارسي احلسني

طالب التحفيظ : السيد محمد الدبوزي بن الرنة.

مطلب رقم 22820 - 56
اسم امللك : عالي شمروك.

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أسرير إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 سنتيار.

نوعه : أرض عارية
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
شرقا : طريق.

جنوبا : فارسي احلسني
غربا : مطلب التحفيظ رقم 22819 - 56

طالب التحفيظ : السيد عالي شمروك بن لعروصي.

مطلب رقم 22800 - 56
اسم امللك : ملك كنبوش.

موقعه : احملل املدعو حي األمل 2، مدينة بويزكارن إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 سنتيار.

نوعه : بناية بالسفلي و طابق علوي واحد
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
شرقا : بولير احمد.

جنوبا : ورثة ورغى علي
غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد احلسني كنبوش بن ابراهيم

مطلب رقم 22810 - 56
اسم امللك : الرجدال.

موقعه : احملل املدعو حي السالم ماء واد الديب، مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 14 سنتيار.

نوعه : أرض عارية تخترقها قناة للماء
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 3308 - 56 بعضا و طريق واد امان اوشن 
في البعض األخر؛

شرقا : طريق واد امان اوشن.
جنوبا : ورثة الكمراني املعلومة بعضا و الرسم العقاري عدد 7114 - 56 في 

البعض األخر

و  بعضا  بسور  محاطة  ورض   56  -  521 رقم  العقاري  الرسم   : غربا 

مطلب التحفيظ رقم 3308 - 56 في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيد محمد الرجدال بن امبارك .

مطلب رقم 22811 - 56

اسم امللك : الرجدال.

موقعه : احملل املدعو حي السالم ماء واد الديب، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 33 سنتيار.

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : بن موسى عبد املالك و براهيم مورضي؛

شرقا : طريق واد امان اوشن.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3308 - 56

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3308 - 56 بعضا و الرسم العقاري رقم 

521 - 56 و أرض محاطة بسور في البعض األخر

طالب التحفيظ : السيد محمد الرجدال بن امبارك .

مطلب رقم 22785 - 56

اسم امللك : "اخلير "

موقعه : احملل املدعو اجلماعة الترابية أم الكردان قيادة أديس إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 100هكتار 06 آر 60 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بورية بها أبار و يخترقها ممر

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 19767 - 56 – اخملشوني حلسن

شرقا : جبل أكروا 

جنوبا : بوخلبار عبد اهلل – اخللطي براهيم 

غربا : الرويشات 

طالب التحفيظ : حمادي خليفي بن عالل.

مطلب رقم 1916 - 56

اسم امللك : " ملك بن داود ".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة احلضرية فم زكيد دائرة فم زكيد إقليم طاطا .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 آر 27 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل وأنقاض بناية و حوض و بئر

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : ولد سرور- أحمد بن مرجال 

جنوبا : فريدي اخلضير- الساقية 

غربا : الساقية – محمد الفريد 

طالب التحفيظ : احلسني بن داود بن محمد

مطلب رقم 22293 - 56

اسم امللك : ابراهيم.

موقعه : احملل املدعو حي الزيتون، مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 33 آر 12 سنتيار.
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الرسم   : عبارة عن رسوم عقارية  بها محصورات  عارية  أرض   : نوعه 
الرسم   ،56  -  2825 رقم  العقاري  الرسم   ،56  -  2060 رقم  العقاري 

العقاري رقم 6047 - 56 و يخترق امللك ممر ؛
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيط عدد 5880 - 56 – الرسم العقاري رقم 1529 - 56 - 
العقاري رقم 5228 - 56 - العقاري رقم 2053 - 56 - العقاري رقم 2052 - 56 ؛

رقم  التحفيظ  مطلب   -  56  -  4730 رقم  التحفيظ  مطلب   : شرقا 
22263 - 56 - مطلب التحفيظ رقم 1836 - 56 - مطلب التحفيظ 

رقم 1230 - 31 - مطلب التحفيظ رقم 1230 - 56.
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 669 - 56 - مطلب التحفيظ رقم 1230 - 31 

الرسم العقاري رقم 1382 - 56 - مطلب التحفيظ رقم 6430 - 56.
غربا : الرسم العقاري رقم 378 - 56 – الرسم العقاري 1794 - 56 – 

الرسم العقاري 8757 - 56.
طالب التحفيظ : السيد ابراهيم بابتيش بن محمد.

مطلب رقم 22697 - 56
اسم امللك : ارض اكادير تسينت.

موقعه : احملل املدعو جماعة و قيادة تسينت، إقليم طاطا
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 90 آر 81 سنتيار.
اعمدة  بها  كهربائية  خطوط  وتخترقها  بنايات  بها  أرض   : نوعه 

كهربائية و ممرات.
اجملاورون : 

شماال : ممر؛
شرقا : أرض جماعية.
جنوبا : أرض جماعية

غربا : طريق وطنية
طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية بالنيابة عن اجلماعة الساللية 

اكادير تسينت. 

مطلب رقم 22559 - 56
اسم امللك : جنان محمد عالي.

موقعه : احملل املدعو جماعة و قيادة الشاطيئ األبيض إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هكتار 24 آر 49 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بها أشجار الصبار و هضبة و يخترقها ممر
اجملاورون : 

شماال : ملك ظويف؛
شرقا : بدا احملجوب.
جنوبا : بدا احملجوب
غربا : واد بوسمارة

طالب التحفيظ : السيد محمد علي العنتري بن ميليد. 

مطلب رقم 3302 - 56
اسم امللك : ملك تغريب.

موقعه : احملل املدعو واعرون اجلماعة احلضرية القصابي إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 هكتار 89 آر 85 سنتيار.

)o.n.e.p( نوعه : أرض فالحية بورية تخترقها قناة ماء تابعة ل
اجملاورون : 

شماال : ملك الغير بعضا و مجرى ام الشوك في البعض األخر؛

شرقا : الشيخ الكوري.
جنوبا : اخلطاطير
غربا : ملك الغير

طالب التحفيظ : السيد الفائز احلسني. 

مطلب رقم 22659 - 56
اسم امللك : الشبيكة 4.

موقعه : احملل املدعو جماعة و قيادة الشبيكة إقليم طانطان
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 836 هكتار 07 آر 43 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية تخترقها ممرين.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 22660 - 56؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 22642 - 56.
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 22646 - 56

غربا : واد افستات
طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 22805 - 56
اسم امللك : زينة.

موقعه : احملل املدعو حي تيرت السفلى، مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار.

نوعه : مستودع بالسفلي و طابق علوي واحد
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
شرقا : الزنقة.

جنوبا : البشير حران
غربا : الزنقة

طالبة التحفيظ : السيدة بجديد زينة بنت احمد.

مطلب رقم 22842 - 56
اسم امللك : هرواش علي سالم.

موقعه : احملل املدعو حي الرجاء في اهلل، مدينة كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 04 سنتيار.

نوعه : مستودع بالسفلي و طابق علوي واحد.
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
شرقا : الزنقة.

جنوبا : شارع 09 يوليوز
غربا : فضيلي ولد حلسن

طالب التحفيظ : السيد علي سالم هرواش بن سويلم.

مطلب رقم 22793 - 56
اسم امللك : هاشم 2.

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 هكتار 22 آر 99 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية
اجملاورون : 

شماال : طريق؛
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شرقا : املمر و هاشم بوزكا و ورثة محمد اومحمد.
اد لبراهم في  و املمر وورثة  : املمر ورثة محمد اومحمد بعضا  جنوبا 

البعض األخر.
غربا : املمر و احلسني اوسلبمان

طالب التحفيظ : السيد هاشم بوزكا بن علي

إعالنات جديدة عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 8716 - 56
اسم امللك : شلخة املعلم.

اجلماعة  أفركط  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  املدعو  احملل   : موقعه 
القروية أفركط قيادة أسرير إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 هكتار 83 آر53 س.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الصبار؛

اجملاورون : 
شماال : ممر؛

رقم  التحفيظ  مطلب  و   56  -  8896 رقم  التحفيظ  مطلب   : شرقا 
8631 - 56 بعضا و ممر في البعض األخر

جنوبا : ممر بعضا و ايت حمو في البعض األخر ؛
غربا : ممر

طالب التحفيظ : السيد سالم اسروي بن مبارك و من معه
 912 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 22 يونيو 2016. 

مطلب رقم 3432 - 31
اسم امللك : شرحبيل2.

موقعه : احملل املدعو حي املسجد الكبير، مدينة طانطان
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر04 س.

نوعه : منزلني للسكن بالسفلي؛
اجملاورون : 

شماال : ممر؛
شرقا : الزنقة

جنوبا : ممر
غربا : مطلب التحفيظ رقم 1038 - 31 ورزقي بن سعيد

طالب التحفيظ : السيد شرحبيل احلرمة بن محمد
 631 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 02 فبراير 2011. 

مطلب رقم 8206 - 56
اسم امللك : ملك داف.

موقعه : احملل املدعو حي النيشان، مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر96 س.

نوعه : أرض عارية؛
اجملاورون : 

شماال : ورثة مغاربي؛
شرقا : ورثة مغاربي

جنوبا : الزنقة

غربا : ورثة مغاربي
طالب التحفيظ : 

1 - السيد عالي بوغراس بن مبارك ملا مساحته 99 سنتيار حتت إسم "بوغراس"
2 - السادة : 

السيد علي بن برمي بن عبد الرحمان – السيد احلسني الغور بن علي ملا 
مساحته 97 سنتيار حتت إسم "بن برمي و الغور" و ما تبقى من امللك 

في إسم طالب التحفيظ السابق
 872 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 16 سبتمبر 2015. 

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى " ملك البركة "
مطلب التحفيظ رقم 722 - 56 الـذي أدرجت خالصة إصالحية
بشأنه في اجلريدة الرسمية 1129 بتاريخ 19 أغسطس 2020 

والتي تسرب إليها خطأ مادي 
حيث يقرأ : 

موقع امللك ومساحته و حدوده : 
األبيض  الشاطئ  قيادة  األبيض  الشاطئ  القروية  باجلماعة  الكائن 
إقليم كلميم ملساحة قدرها 86 هكتار 11 آر 12 سنتيار الناجتة عن 

التصميم الهندسي وفق احلدود التالية : 
شماال : اجلبل. 
شرقا : اجلبل.

جنوبا : طريق عمومية.
غربا : اجلبل.

حيث يقرأ : 
طالب التحفيظ : 

في اسم نفس طالب التحفيظ السابقني وكذا في اسم ورثتهم هم : 
1 - محمود املدكري بن ابراهيم 

2 - امبارك باعزيز بن ابراهيم 
3 - الطيب الراكراكي بن ابراهيم 

4 - سيد احمد البرهي بن ابراهيم 
5 - الطاهر الركراكي بن ابراهيم 

6 - الطيب بن عبد اهلل.
7 - عبد الودود هيمي بن احلسني 

8 - عبد السالم هيمي بن احلسني 
9 - بوجمع هيمي بن احلسني 

10 - الدريجة هيمي بنت احلسني 
11 - الكورية لقصير بنت البشير 

12 - بنت اخوالها الركراكي بنت الطيب محمد.
13 - سعيد الركراكي بن الطيب 

14 - عبد اهلل الركراكي بن الطيب 
15 - السالكة الركراكي بنت الطيب 

16 - محمد الركراكي بن الطيب 
17 - اخلليفة الركراكي بن الطيب 

18 - محمد سالم بومكوت ابن احلسني.
19 - عبد الفتاح بومكوت بن محمد سالم.

20 - عالي بومكوت بن محمد سالم. 
21 - فاطمة بومكوت بنت محمد سالم. 

22 - احلسني بومكوت بن محمد سالم.
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23 - الساهل بومكوت بن محمد سالم.

24 - الشافعي بومكوت بن محمد سالم.

25 - النيت بومكوت بنت محمد سالم.

26 - سعاد بومكوت بنت محمد سالم.

27 - محمد فال ولد الطيب، 

28 - الشافعي الركراكي بن الطيب 

29 - كلثومة الركراكي بنت الطيب 

30 - حدية الركراكي بنت الطيب التي مت إغفال ذكر اسمها مبطلب 

التحفيظ باعتبارها أحد ورثة السيد الطيب بن عبد اهلل بن الركراكي.

*حيث تقرأ : 

العقود والكل بناء على نفس العقود السابقة وكذا بناء على : 

1 - شهادة مطابقة االسم عدد 06/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

2 - شهادة مطابقة االسم عدد 03/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

3 - شهادة مطابقة االسم عدد 04/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

4 - شهادة مطابقة االسم عدد 05/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

5 - شهادة مطابقة االسم عدد 07/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

6 - شهادة مطابقة االسم عدد 08/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

7 - شهادة مطابقة االسم عدد 14/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

8 - شهادة مطابقة االسم عدد 13/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

9 - شهادة مطابقة االسم عدد 12/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

10 - شهادة مطابقة االسم عدد 11/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

11 - شهادة مطابقة االسم عدد 10/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

12 - شهادة مطابقة االسم عدد 09/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

13 - شهادة مطابقة االسم عدد 02/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

14 - شهادة مطابقة االسم عدد 01/2021 مؤرخة في 07 يناير 2021 

الصادرة عن امللحقة اإلدارية الثالثة بكلميم.

بدال من : 

من ما ورد في اخلالصية اإلصالحية السابقة املشار إليها أعاله.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

محمد عرظاوي.    

محافظة إفران

مطلب رقـم 6683 - 57

اسم امللك : "ايدمران 1" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم احملل املدعو اوكماس

مساحته اإلجمالية : 4 ار 18 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي

اجملاورون : 

شماال : بريكي خالد.

شرقا : طريق وطنية رقم 8 عرضها 30 مترا

جنوبا : الرسم العقاري رقم 63669 - 05

غربا : ساقية

احلقوق العينية والتحمالت : 

حائط مشترك على طول العالمات ب3، وب4، وب5، وب6

ارتفاق مرور على طول العالمتني ب10 مكرر و ب1.

طالب التحفيظ : زايد راوي بن عمار.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دعاء"

مطلب رقم 6713 - 57 الكائن بإقليم إفران مدينة أزرو، احملل 

املدعو وسيدي عسو املنشور خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة

الرسمية عدد 1093 املؤرخة في 11 ديسمبر 2019 واالعالن

عن انتهاء حتديده باجلريدة 1137 بتاريخ 14 أكتوبر 2020

بدال عن : 

مطلب رقم 6706 - 57 ذي امللك املسمى "دعاء". 

اقرأ : 

مطلب رقم 6713 - 57 ذي امللك املسمى "دعاء"

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "ياسني" 

مطلب رقم 6822 - 57 الكائن بإقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة 

سيدي اخملفي، احملل املدعو أمشوار، املنشور خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1145

املؤرخة في 09 ديسمبر 2020

بدال عن : 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 04 فبراير 2021 على الساعة احلادية 

عشر والنصف.

اقرأ : 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 04 فبراير 2021 على الساعة الواحدة 

بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بافران بالنيابة.

يوسف شفيق.    
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محافظة سال اجلديدة

اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تغيير اسم امللك للرسمني العقاريني  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم

أن السيد محمد عنانة، واجلاعل محل اقامته للمخابرة معه  بـتجزئة  

املسمى  امللك  اسم  تغيير  متارة، طلب   49 رقم  اخلير  فتح  السميرية 

"املعيدن " موضوع الرسم العقاري رقم 53189 - 58 ليصبح اسمه 

من االن فصاعدا هو " الرخامة ".

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد محمد عنانة، واجلاعل محل اقامته للمخابرة معه 

امللك  اسم  تغيير  متارة، طلب   49 رقم  اخلير  فتح  السميرية  بـتجزئة 

املسمى " الرخامة " موضوع الرسم العقاري رقم 53190 - 58 ليصبح 

اسمه من االن فصاعدا هو " املعيدن ".

        احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

                                                     حسن الشاوي.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

مطلب رقم 21036 - 60

اسم امللك : ملك اخلير.

موقعــه : جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 73 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : رقية 

جنـوبا : الرسم العقاري 23139 - 60

غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة( زهير بن عبداهلل.

مطلب رقم 21014 - 60

اسم امللك : ملك سعيد ودهى

موقعــه : دوار اخلمايس جماعة القليعة، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 01 آر 05 س.

نوعــه : ارض محاطة بسور 

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : زنقة

جنـوبا : منير بوحماد وبومليك 

غربـا : احمد تبارد

طالب التحفيظ : سعيد ودهى.

مطلب رقم 20750 - 60

اسم امللك : ملك الروايس

موقعــه : حي تراست جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 44 سنتيار.

نوعــه : بارض عارية

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 28020 - 60

شـرقا : مطلب التحفيظ 20751 - 60

جنـوبا : علي اشكر

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : يوسف الذهبي. 

مطلب رقم 20979 - 60

اسم امللك : ملك رياض

موقعــه : حي واحلوري جماعة الدشيرة احلضرية عمالة انزكان ايت ملول، 

مساحتـه : 01آر 15 س.

نوعــه : بناية من سفلي متهدم 

شمـاال : الرسم العقاري 13292/س و 76809 - 09.

شـرقا : غوشال احلسني وبوجمح احلسني

جنـوبا : بوتكرتني العربي 

غربـا : ممر

طالب التحفيظ : محمد رياض

مطلب رقم 20816 - 60

اسم امللك : ملك الضاوي

موقعــه : اوالد سمان جماعة اوالد دحو، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 11 آر 28 س.

وطابق  سفلي  من  واخرى  سفلية  بنايان  بها  تتواجد  ارض   : نوعــه 

علوي وحديقة

حـدوده : شمـاال : طريق وطنية رقم 10

شـرقا : علي اومها

جنـوبا : طريق وطنية رقم 10

غربـا : مبارك بقدار

طالب التحفيظ : الضاوي موالي حسن
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مطلب رقم 20802 - 60

اسم امللك : دار اوحلق

موقعــه : جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 61 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي 

حـدوده : شمـاال : الرسم العقاري 49739 - 09

شـرقا : ورثة عيوش جميعة 

جنـوبا : زنقة

غربـا : سعيد

طالب التحفيظ : احلسن اوحلق 

مطلب رقم 20751 - 60

اسم امللك : ملك حن يحن 

موقعــه : تراست اجلماعة احلضرية انزكان، عمالة إنزكان ايت ملول .

مساحتـه : 38 س.

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : شمـاال : رسم عقاري 28020 - 60

شـرقا : زنقة

جنـوبا : علي اشكر 

غربـا : مطلب التحفيظ 20750 - 60

طالب التحفيظ : يوسف الذهبي بن عياد

مطلب رقم 21051 - 60

اسم امللك : ملك اجلباري

موقعــه : حي تراست جماعة الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 10 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي

حـدوده : 

شمـاال : الراشيدي ادريس 

شـرقا : زنقة

جنـوبا : رديف جياللي

غربـا : الزعيم عبداجمليد والهواري احمد وابريكي محمد

طالب التحفيظ : عبدالرحمان اجلباري

مطلب رقم 21083 - 09

اسم امللك : السعيد 

موقعــه : حي تراست جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 66 سنتيار

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 10336 - 60 

شـرقا : حموش علي

جنـوبا : يامنة بيهي بيسافن و الرسم العقاري 40330 - 60

غربـا : مطلب التحفيظ 6796 - 60

طالب التحفيظ : السعيد احمد

مطلب رقم 21115 - 60

اسم امللك : دار العمري

موقعــه : حي العرب جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 06 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 54009 - 09

شـرقا : الرسوم العقارية 66086 - 09 و 60724 - 09 و 59783 - 09

جنـوبا : الرسم العقاري 44843 - 09 و ممر 

غربـا : الرسم العقاري 29620 - 60

طالب التحفيظ : العمري احلسني

مطلب رقم 21117 - 09

اسم امللك : ملك هباد 

موقعــه : دوار اخربان جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01آر 00 سنتيار

نوعــه : بناية من سفلي وطابق اول 

حـدوده : 

شمـاال : اتيح 

شـرقا : زنقة

جنـوبا : اتيح

غربـا : الرسم العقاري 22787 - 60

طالب التحفيظ : حلسن هباد

مطلب رقم 21053 - 60

اسم امللك : دار صفري

موقعــه : حي تراست جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 60 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني
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حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : ابشريح ابراهيم

جنـوبا : زنقة

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : عبدالغاني صفري

مطلب رقم 21043 - 09

اسم امللك : باكا

موقعــه : حي تراست جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 70 سنتيار

نوعــه : ارض عارية 

حـدوده : 

شمـاال : ادابون عبدالرحيم 

شـرقا : خضاري خديجة

جنـوبا : زنقة

غربـا : اوجبة حفيظة 

طالب التحفيظ : عبدالكرمي باكا.

مطلب رقم 21015 - 60

اسم امللك : سيدي مبارك

موقعــه : حي اجلرف جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 53 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : اوتراست حلسن

شـرقا : زنقة 

جنـوبا : زنقة

غربـا : اوحسني ابراهيم.

طالب التحفيظ : السيد)ة( زينب الفيضالي

مطلب رقم 21022 - 60

اسم امللك : ملك اشن

موقعــه : حي تغزوت 2 جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 55 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.

حـدوده : 

شمـاال : بيرشار عبداهلل

شـرقا : مطلب 21023 - 60 

جنـوبا : زنقة

غربـا : عبداهلل اوزيكي.

طالب التحفيظ : السيد)ة( احلسني اشن

مطلب رقم 21023 - 60

اسم امللك : ملك اجلياللي

موقعــه : حي تراست جماعة الدشيرة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 56 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.

حـدوده : 

شمـاال : بيرشار عبداهلل

شـرقا : زنقة

جنـوبا : مطلب 21022 - 60

غربـا : بيرشار عبداهلل.

طالب التحفيظ : السيد)ة( اجلاللي خرازا

مطلب رقم 21045 - 60

اسم امللك : ملك التيسير

موقعــه : دوار اجنان جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 98 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : فناناس احلسن 

شـرقا : زنقة 

جنـوبا : زنقة

غربـا : 30676 - 60.

طالب التحفيظ : السيد)ة( حسن ساروت

مطلب رقم 21082 - 60

اسم امللك : دار بلكت

موقعــه : حي املزار جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 80 س.
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نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.

حـدوده : 

شمـاال : ادموسى محمد

شـرقا : امغار القدميري ع. اجمليد

جنـوبا : زنقة

غربـا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد)ة( اسماعيل بلكت

مطلب رقم 21113 - 60

اسم امللك : ملك املوحد 

موقعــه : حي تراست بجماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 64 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني.

حـدوده : 

شمـاال : املطلب 31503 - 09

شـرقا : عباس و ايت سيدي علي 

جنـوبا : السعدي املهدي

غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة( رشيد املوحد

مطلب رقم 21078 - 60

اسم امللك : ملك ايدير

موقعــه : دوار ايت موسى بجماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 89 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : اخملتار ادجار

شـرقا : زنقة 

جنـوبا : يس بن المني

غربـا : زهرة تبنجامت.

طالب التحفيظ : عبداهلل ايدير.

مطلب رقم 20868 - 60

اسم امللك : نادية عزيزي

موقعــه : الطريق الرئيسة بجماعة الدشيرة اجلهادية، عمالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحتـه : 90 س.

نوعــه : بناية سفلية متهدمة.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة عزيزي احمد

شـرقا : ممر 

جنـوبا : زنقة

غربـا : الرسم الععقاري 5207 س.

طالب التحفيظ : نادية عزيزي

مطلب رقم 20881 - 60

اسم امللك : نعيمة عزيزي1

موقعــه : الطريق الرئيسة بجماعة الدشيرة اجلهادية، عمالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحتـه : 66 س.

نوعــه : بناية سفلية .

حـدوده : 

شمـاال : ممر مغطى

شـرقا : مطلب 20880 - 60 

جنـوبا : الرسم العقاري 446/س و 29227 - 09

غربـا : الرسم الععقاري 79046 - 09.

طالب التحفيظ : نعيمة عزيزي

مطلب رقم 20880 - 60

اسم امللك : عزيزي اسماء1 

موقعــه : الطريق الرئيسة بجماعة الدشيرة اجلهادية، عمالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحتـه : 93 س.

نوعــه : بناية سفلية .

حـدوده : 

شمـاال : مطلب 20879 - 60

شـرقا : الرسم العقاري 5512 س 

جنـوبا : الرسم الععقاري29226 - 09 و 29227 - 09

غربـا : مطلب التحفيظ 20881 - 60 وممر مغطى.

طالب التحفيظ : اسماء عزيزي.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول اهلل.

عبد احلليم فتح اهلل.   
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محافظة احلوز

 مطلب رقم 12686 - 65

امللك املسمى : " ذو مزداغ "

الكائن بإقليم احلوزدائرة اسني جماعة  ويركان  دوار لوزين.

مساحته : 06 آر 19 س .

وقع حتديده في : 17 ديسمبر 2019. 

نوعه : أرض عارية بها دار للسكن في طور البناء و حائط.

اجملاورون   : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 امتار ، رسم عقاري عدد 39766 - 04 . 

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 امتار ، ورثة العربي سنبة.

 جنوبا : ورثة العربي سنبة ، عمر واحمو .

غربا : رسم عقاري عدد 39766 - 04 . 

طالب التحفيظ : السيد انفلوس محمد بن حلسن.

مطلب رقم 12754 - 65

امللك املسمى : " اجلنانات "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم، دوار ترزنيت .

مساحته : 02 هكتار 10 آر 14 س .

وقع حتديده في : 17 فبراير 2020. 

قروي  منزل  بها  مختلفة  بأشجار  مغروسة  فالحية   أرض   : نوعه 

من سلفي و طابق اول و سطح و مسكن للحارس و حفرة للصرف 

الصحي  و مأوى  و  بئرين و مسبح و محل تقني و صهريج  .

اجملاورون   : 

شماال : بالد لكريش ، عبد اهلل وسعدن ، بوجرة فاطمة ، طريق عرضها 

4 امتار .  

شرقا : ساقية ترزينت ، طريق عمومية .

جنوبا : ايت احلاج احلسني ، ايت احلاج محمد ، طريق عمومية .

غربا : ورثة بوجرة .

طالب التحفيظ : السيد جهاد الصابي بن عبد اهلل.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6100 - 67

اسم امللك : جنان.

 موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل. 

وقع حتديده في : 11 - 03 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آر 74 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي وطابق أول وبناية من سفلي 
وإسطبل ومرآب وبئر وخزان ماء وحديقة.

اجملاورون : 
شماال : ورثة احلسني بوهو بن عقة.

شرقا : طريق.
جنوبا : طريق.

غربا : ورثة احلسني بوهو بن عقة.
طالب التحفيظ : عبد اللطيف بوهو بن علي.

مطلب رقم 6103 - 67
اسم امللك : اقشار.

 موقعه : إقليم احلاجب، جماعة بطيط، دوار ايت الثلث.
وقع حتديده في : 16 - 03 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آر 23 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية بها بنايتني من سفلي وحمام وبئر وبعض األشجار 

اخملتلفة وأشجار الزيتون وصهريج ماء.
اجملاورون : 

شماال : محمد العباسي.
شرقا : بناصر حملمدي.

جنوبا : طريق.
غربا : محمد العباسي.

طالبو التحفيظ : قاسم قشار بن عياد ومن معه.

مطلب رقم  6166 - 67
اسم امللك : عصام 2.

 موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، حي ايت ايدير.
وقع حتديده في : 30 - 11 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 97 سنتيار.
نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري : 13906 - 67.
شرقا : الرسم العقاري : 11283 - 67.

جنوبا : ساقية.
غربا : الرسم العقاري : 13906 - 67.

طالب التحفيظ : عصام بليزي بن محمد.
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب بالنيابة 

محمد احلريشي      
 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 17889 - 68
اسم امللك : حلراش.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني شكدال 
احملل املدعو اوالد سالم.       
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وقع حتديده التكميلي في: 16 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هكتار 99 آر 59 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : محمد ابو سعد ومطلب التحفيظ عدد 14962 - 68؛

جنوبا : مينة دليل ومن معها؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : اليزيد ابو السعد بن عبد اهلل.

مطلب رقم 17935 - 68

اسم امللك: ملك لطفاوي.

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو اوالد سيدي شنان.       

وقع حتديده التكميلي في: 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 62 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي به مراب وطابقني.

شماال : شارع عالل بن عبد اهلل؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 1446 - 68؛

جنوبا : محمد مبروكي ومن معه؛

غربا : الرسم العقاري عدد 8815 - 68.

طالب التحفيظ : محمد لطفاوي بن الشكدالي.

مطلب رقم 17994 - 68

اسم امللك : ملك غزالي.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي الفتح.       

وقع حتديده في: 19 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 آر 01 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي به مراب وطابقني؛

شماال : نور الدين حلسيني ومحمد فياللي؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : مهيب البصير؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل غزالي بن محمد.

مطلب رقم 18005 - 68

اسم امللك : ملك نفيق.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة البرادية احملل 

املدعو التوميية.       

وقع حتديده في : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 10 سنتيار.

نوعه : ارض عارية بها بناية سفلية ومغروسة بشجرة االوكاليبتوس.

شماال : الرسم العقاري عدد 18444 - 68؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3732 - 68 وورثة اجملدوبي حمادي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 19963 - 68 والرسم العقاري عدد 19958 - 68؛

غربا : طريق.

طالبو التحفيظ : امحمد نفيق بن علي ومن معه.

مطلب رقم 33694 - 10

اسم امللك : احلمرية.

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو مزارع اوالد عبد اهلل.       

وقع حتديده في: 07 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 هكتار 56 آر 99 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

شماال : اجلياللي الدريهمي بن بوزكري؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 19681 - س؛ احلاج العربي وممر عمومي؛

جنوبا : احلاج العربي االبراهيمي وزيدان الشرقي؛

غربا : اجلياللي الدريهمي بن بوزكري.

طالبو التحفيظ : حمزة احلجالوي بن العربي ومن معه.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 5093 - 68

اسم امللك : راضية.

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت الراضي.       

وقع حتـديده في: 01 - 02 - 2012.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 77 سنتيار.

اجملاورون  :

شماال : الرسمني العقاريني 6910 - 10 و 9307 - 10؛

شرقا : الرسم العقاري 20504 - 10؛

جنوبا : الرسم العقاري 6224 - ب؛

غربا : مطلب التحفيظ 18732 - 10 وزنقة.

طالبو التحفيظ : محمد لطيفي بن عبد السالم ومن معه.

 703 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 20 يونيو 2012.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    
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محافظـة زواغة - موالي يعقوب

  إعالن عن انتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "لعجاجرة" 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

التحفيظ  مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن 

املدعوة اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  والواقعة  أسفله  املذكورة 

ابتداء من نشر هذا اإلعالن.  ، ينتهي بعد مضي شهرين  " لعجاجرة" 

األولى  جمادى   10 في  املؤرخ   174-69-1 رقم  الشريف  للظهير  طبقا 

1389 موافق 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب أعداد :

25451-25527-25548-25563-25570-25595-25637-25696-

25746-25752-25761-25763-25764-25766-25771-25772-

25779-25785-25786-25789-25803-25821-25827-25829-

25833-25837-25841-25843-25844-25846-25869-25872-

25876-25877-25891-25892-25894-25895-25899-25900-

25901-25910-25913-25914-25915-25923-25924-25925-

25926-25928-25930-25943-25964-25978-25979-25981-

25989-25990-26015-26019-26020-26047-26056-26063-

26074-26094-26097-26137-26169-26184-26207-26235-

26238-26240-26251-26285-26286-26294-26300-26307-

26317-26331-26339-26355-26356-26368-26371-26385-

26387-26393-26397-26401-26402-26408-26409-26410-

26426-26428-26453-26454-26459-26464-26479-26490-

26510-26511-26540-26544-26556-26582-26583-26589-

26594-26596-26597-26600-26611-26630-26662-26663-

26666-26674-26683-26687-26708-26709-26713-26716-

26729-26756-26771-26785-26892-26898-26940-26945-

26978-27000-27005-27012-27015-27017-27040-27052-

27059-27068-27074-27080-27082-27084-27088-27098-

27107-27110-27120-27127-27138-27139-27140-27142-

27156-27158-27162-27165-27170-27172-27176-27182-

27189-27190-27191-27192-27196-27201-27204-27205-

27228-27235-27240-27241-27267-27278-27280-27288-

27309-27313-27316-27317-27333-27336-27338-27339-

27342-27343-27356-27357-27358-27359-27361-27365-

27368-27370-27373-27375-27377-27380-27381-27393-

27394-27395-27396-27399-27402-27403-27405-27407-

27408-27410-27411-27412-27415-27419-27422-27423-

27424-27427-27441-27449-27450-27451-27452-27453-

27462-27466-27477-27478-27480-27481-27482-27486-

27489-27490-27494-27495-27512-27516-27519-27520-

27522-27523-27524-27525-27527-27528-27534-27541-

27549-27562-27567-27571-27572-27573-27581-27585-

27586-27594-27604-27618-27619-27623-27624-27674-

27697-27710-27711-27724-28248-28428-28516-28569-

28570-28571-28572-28583-28594-28596-28599-28600-

28602-28605-28624-28659-28663-28671-28675-28680-

28689-28692-28693-28708-28712-28713-28714-28715-

28751-28791-28798-28803-28855-28862-28863-28864-

28866-28870-28871-28895-28896-28897-28898-28899-
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28900-28901-28904-28905-28909-28910-28911-28912-

28913-28914-28915-28916-28917-28918-28919-28920-

28921-28922-28926-28927-28929-28930-28931-28934-

28935-28936-28937-28938-28939-28940-28941-28942-

28944-28947-28948-28950-28952-28953-28954-28955-

28956-28959-28960-28961-28962-28969-28971-28973-

28974-28977-28978-28980-28981-28985-28986-28987-

28988-28990-28991-28992-28995-28996-28997-28998-

29004-29007-29008-29009-29012-29018-29019-29020-

29021-29022-29023-29024-29025-29026-29027-29028-

29030-29031-29032-29033-29034-29035-29036-29037-

29040-29042-29044-29046-29048-29049-29050-29052-

29053-29054-29055-29056-29059-29065-29066-29068-

29073-29074-29075-29076-29077-29079-29081-29088-

29089-29090-29092-29094-29095-29097-29098-29099-

29105-29108-29109-29110-29113-29114-29116-29118-

29120-29121-29123-29124-29125-29128-29129-29135-

29138-29140-29142-29146-29147-29148-29149-29151-

29152-29154-29156-29161-29163-29199-29205-29216-

29230-29231-29243-29249-29252-29262-29263-29264-

29265-29266-29267-29269-29270-29271-29272-29276-

29277-29284-29286-29290-29292-29293-29295-29296-

29297-29298-29301-29304-29306-29307-29309-29314-

29315-29316-29317-29319-29323-29328-29329-29334-

29342-29347-29442-29453-29467-29469-29485-29486-

29493-29496-29497-29500-29502-29503-29504-29506-

29508-29509-29511-29512-29527-29529-29530-29535-

29538-29539-29544-29545-29560-29573-29580-29583-

29584-29585-29586-29587-29589-29591-29592-29593-

29595-29596-29598-29600-29601-29602-29606-29607-

29609-29612-29614-29615-29616-29621-29622-29624-

29625-29626-29628-29631-29632-29633-29634-29637-

29638-29639-29640-29641-29642-29643-29646-29648-

29650-29654-29656-29658-29661-29672-29676-29677-

29678-29682-29683-29684-29686-29687-29688-29690-

29691-29692-29693-29696-29697-29792-.

جميع املطالب على الرمز 69

إعالن عن انتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "عني بوعلي" 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

التحفيظ  مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن 

املذكورة أسفله والواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " عني 

بوعلي " ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن  طبقا 

 1389 األولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 رقم  الشريف  للظهير 

موافق 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب أعداد :

30877-31073-31090-31098-31099-31211-31315-31777-

جميع املطالب على الرمز 69.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

زكرياء الدغمي    
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محافظة املعاريف - الدار البيضاء

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضى  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

عن   ونيابة  نفسه  عن   أصالة  اقدمي   ابراهيم  السيد   أن  للعموم 

في  مؤرختني  وكالتني  مبوجب  محمد،خديجة،عائشة،والعربي  اقدمي 

زنقة   03 ب  اقامته  اخملابرة  محل  واجلاعل  و5/01/2021   19/8/2020

محمد عبدو   حي  احلديقة البيضاء.

طلب أن  يسلم له  نظير جديد للرسم العقاري 12691/س. الكائن بحي  

الوزيسIVوبيير * . وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باملعاريف - الدار البيضاء

غزالن ليزيدي   

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2833 - 80

اسم امللك  : " بحيرة قبلة مدشر ايت صالح "

موقعه  : دوار ايت صالح، اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 17 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 ار 00 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر وبناية من طابق سفلي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايديح وبعضا ورثة ايت بيهي وسعيد؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة علي موساوي؛

غربا : اوالهاشم ين حمان وبعضا ورثة موساوي.

طالب التحفيظ : حسن موساوي بن جامع.

مطلب رقم 3100 - 80

اسم امللك  : " اربعاء ايت ايلوكان 1 "

موقعه  : دوار ايت ايلوكان، اجلماعة الترابية ايت ميلك، إقليم أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 22 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 01 ار 15 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : احلسن بوشوارب؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : اجلماعة الترابية اليت ميلك.

مطلب رقم 3101 - 80

اسم امللك  : " احلسن "

موقعه  : دوار السطايح، اجلماعة الترابية بلفاع إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 17 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 ار 21 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : رقية احلوس؛

شرقا : ورثة بوراس؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3109 - 80؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : احلسن الرئس بن عابد.

مطلب رقم 3113 - 80

اسم امللك  : " بحيرة امالل "

موقعه  : دوار ايت عمار، اجلماعة الترابية ايت ميلك إقليم أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 18 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 53 ار 50 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايت احمد اوبال؛

شرقا : الطريق وبعضا ايت بوسعيد احلاج بهي؛ 

جنوبا : ايت بهوش نايت الكدوم وبعضا مطلب التحفيظ عدد 2944 - 80 

وبعضا ايت وعرب؛

غربا : ورثة ايت احمد اوبال.

طالب التحفيظ : احلسني مومني بن حلسن.

مطلب رقم 3138 - 80

اسم امللك  : " عوجة "

موقعه  : مزارع انشادن، اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 16 - 09 - 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 76 ار 35 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 10843 - 80؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12464 - 80؛

غربا : رشيد احليان.

طالب التحفيظ : احليان رشيد بن احلسن.

مطلب رقم 2773 - 80

اسم امللك : " عبد العزيز وطارق"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 ار 53 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4097 - 80؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2791 - 80؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق.

طالبو التحفيظ : عبد العزيز واقسيم بن بوسالم ومن ومن معه.

مطلب رقم 2774 - 80

اسم امللك : " واقسيم ليلى 1 "

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 ار 71 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر بعضا مطلب التحفيظ عدد 2792 - 80؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 11938 - 80؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2778 - 80.

طالبة التحفيظ : ليلى واقسيم بنت بوسالم.

مطلب رقم 2775 - 80

اسم امللك : " واقسيم سعاد 2 "

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 ار 88 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 79016 - 09 وبعضا واقسيم حفيظ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2784 - 80؛ 

جنوبا : ممر وبعضا مطلب التحفيظ عدد 2787 - 80؛

غربا : الرسم العقاري عدد 4097 - 80.

طالبة التحفيظ : سعاد واقسيم بنت حلسن.

مطلب رقم 2776 - 80

اسم امللك : " واقسيم سعاد 3 "

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 ار 40 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12221 - 80؛

شرقا : ايت كازو؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2780 - 80؛

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : سعاد واقسيم بنت حلسن.

مطلب رقم 2777 - 80

اسم امللك : " واقسيم سعاد 4 "

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 05 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 05 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 2789 - 80؛

شرقا : ايت علي احاحان؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2793 - 80؛

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : سعاد واقسيم بنت حلسن.

مطلب رقم 2778 - 80

اسم امللك : " واقسيم سعاد 1 "

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.
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وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 ار 30 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2774 - 80؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة مبارك  اوحلوس وبعضا عائشة واقسيم.

طالبة التحفيظ : سعاد واقسيم بنت حلسن.

مطلب رقم 2779 - 80

اسم امللك : " واقسيم زاينة 3"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 05 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 39 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة وبعضا عائشة واقسيم؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2793 - 80؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12471 - 80 ؛

غربا : ايت حدووش.

طالبو التحفيظ : فاطمة واقسيم بنت بوسالم ومن معها.

مطلب رقم 2780 - 80

اسم امللك : " واقسيم ليلى 3"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 ار 39 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 2776  - 80 ايت كزو؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2786 - 80؛ 

جنوبا : محند سيادي ؛

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : ليلى واقسيم بنت بوسالم.

مطلب رقم 2781 - 80

اسم امللك : " واقسيم زاينة 2"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 ار 57 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عائشة واقسيم؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10359 - 60 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2788 - 80.

طالبو التحفيظ : فاطمة واقسيم بنت بوسالم ومن معها.

مطلب رقم 2782 - 80

اسم امللك : " واقسيم زاينة 1"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32 ار 65 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ايت كزو وبعضا علي بوسالم؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2792 - 80؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2786 - 80.

طالبو التحفيظ : بوسالم واقسيم بن ابراهيم ومن معها.

مطلب رقم 2784 - 80

اسم امللك : " واقسيم أمينة 3"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 20 ار 69 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق وبعضا مطلب التحفيظ عدد 2775 - 80؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10359 - 60؛

غربا : واقسيم عائشة وبعضا محند سيادي.

طالبة التحفيظ : امينة واقسيم بنت حلسن.



571 عدد 1152 - 13 جمادى األخرة 1442 )27 يناير 2021(

مطلب رقم 2783 - 80

اسم امللك : " واقسيم أمينة 2"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 55 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عائشة واقسيم؛

شرقا : عائشة واقسيم؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : امينة واقسيم بنت حلسن.

مطلب رقم 2785 - 80

اسم امللك : " واقسيم أمينة 4"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 05 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 78 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛ 

جنوبا : عائشة واقسيم؛

غربا : الرسم العقاري عدد 5674 - 60 وبعضا محمد ايت حدووش.

طالبة التحفيظ : امينة واقسيم بنت حلسن.

مطلب رقم 2786 - 80

اسم امللك : " واقسيم أمينة 1"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 ار 72 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بئر وحوض مائي.

اجملاورون : 

شماال : ايت كزو وبعضا مطلب التحفيظ عدد 13716 - 60 وبعضا ايت كزو؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2782 - 80؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : محند سيادي وبعضا مطلب التحفيظ عدد 2780 - 80.

طالبة التحفيظ : امينة واقسيم بنت حلسن.

مطلب رقم 2787 - 80

اسم امللك : " واقسيم ليلى 2"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 39 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4097 - 80؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2775 - 80؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2791 - 80.

طالبة التحفيظ : ليلى واقسيم بنت بوسالم.

مطلب رقم 2788 - 80

اسم امللك : " واقسيم كلثومة 3"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 ار 78 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2781 - 80؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : كلثومة واقسيم بنت حلسن.

مطلب رقم 2789 - 80

اسم امللك : " واقسيم ليلى 4"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 05 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 36 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : محمد اوحلسن ايت اوبلعيد؛

شرقا : ايت علي  احاحان ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2777 - 80؛

غربا : زنقة.

طالبة التحفيظ : ليلى واقسيم بنت بوسالم.

مطلب رقم 2790 - 80

اسم امللك : " بيت اخلربة"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ار 52 سنتيار.

وأرض  عارية  وأرض  سفلي  طابق  من  بنايات  ثالث  بها  أرض   : نوعه 

محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : ورثة مبارك العمراوي ؛ 

جنوبا : ورثة بوزركة محمد؛

غربا : فهمي احلسني وبعضا ممر.

طالب التحفيظ : فاطمة واقسيم بنت بوسالم.

مطلب رقم 2791 - 80

اسم امللك : " واقسيم كلثومة 2"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 46 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4097 - 80؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2787 - 80؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2773 - 80.

طالب التحفيظ : كلثومة واقسيم بنت احلسن.

مطلب رقم 2792 - 80

اسم امللك : " واقسيم كلثومة 1"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 29 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 ار 88 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بئر وحوض مائي.

اجملاورون : 

شماال : علي بوسالم؛

شرقا : محمد اوبراهيم؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2774 - 80 وبعضا ممر؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2782 - 80.

طالب التحفيظ : كلثومة واقسيم بنت احلسن.

مطلب رقم 2793 - 80

اسم امللك : " واقسيم كلثومة 4"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 05 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 49 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 2777 - 80؛

شرقا : محمد اوعلي احاحان؛ 

جنوبا : ايت حدووش؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2779 - 80 وبعضا زنقة.

طالبة التحفيظ : كلثومة واقسيم بنت احلسن.

مطلب رقم 2625 - 80

اسم امللك : " ملك اخشاب"

الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 09 - 01 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 45 ار 10 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بيوت بالستيكية.

اجملاورون : 

شماال : ايت علي اوباها؛

شرقا : احمد اوعدي؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2629 - 80 بعضا ممر؛

غربا : الرسم العقاري عدد 2842 - 80 بعضا ممر.

طالبو التحفيظ : عبد اهلل اولهينت بن احلاج احلسني ومن معه.
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مطلب رقم 2956 - 80

اسم امللك : " امي نتلعينني "

وساي،  الترابية سيدي  اجلماعة  بينزران،  املدعو سيدي  احملل   : موقعه 

إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 09 - 03 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 80 ار 61 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

العقاري  الرسم  بعضا   09  -  33995 عدد  التحفيظ  : مطلب  شماال 

عدد 12871 - 80؛

شرقا : ورثة املرابط ابراهيم بن محمد بعضا ورثة احلاج موسى بن محمد؛ 

جنوبا : الشعبة؛

غربا : ورثة ابراهيم بن حسوني.

طالب التحفيظ : ابراهيم اكشام بن حماد.

مطلب رقم 3121 - 80

اسم امللك : " الهدى "

موقعه : مزارع انشادن، اجلماعة الترابية انشادن، إقليم أشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 15 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 69 ار 34 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12300 - 80 بعضا ورثة ايت بال العربي؛

شرقا : مزوني احلسن؛ 

جنوبا : الطريق بعضا جامع او غرير بعضا الطريق بعضا رشيد احليان؛

غربا : رشيد احليان.

طالب التحفيظ : رشيد احليان بن احلسن.

مطلب رقم 5606 - 80

اسم امللك : " ملك الذهبي 2 "

موقعه : دوار ايت مولود، اجلماعة الترابية واد الصفاء، إقليم أشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 20 - 10 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 ار 63 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3004 - 80؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3004 - 80.

طالبة التحفيظ : الذهبي مباركة بنت محند.

إعالنان جديدان عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 19161 - 09

اسم امللك : " تغولت جنب طريق اخلميس ".

اشتوكة  اقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

ايت باها.

مساحته : 50 آرا.

طالبو التحفيظ  : عائشة بنت محمد بن ابراهيم ومن معها 

 3966 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في   02 نوفمبر 1988 .

مطلب رقم 19979 - 09

اسم امللك : " نبوستات ".

اشتوكة  اقليم  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  حي   : موقعه 

ايت باها.

مساحته : 21 آرا 81 سنتيار.

طالبو التحفيظ : رقية بنت احمد بن سعيد ومن معها 

 1098 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في   15 يناير 2020 .

احملافظ على االمالك العقارية باشتوكة - ايت باها

محمد بلقايد     

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4824 - 81

اسم امللك : "فدان الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

وقع حتديده في : 10 - 03 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 88  آر 71 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص لفائدة ورثة محمد اسقيفاتي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 49896 - 16؛ 

جنوبا : رحمة اسقيفاتي وفاطمة اسقيفاتي وفاضمة اسقيفاتي؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1408 - 81. 

طالب التحفيظ : محمد السقيفاتي بن موح.

مطلب رقم 4825 - 81

اسم امللك : "فدان الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

وقع حتديده في : 10 - 03 - 2020.
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نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 29  آر 57 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص لفائدة ورثة محمد اسقيفاتي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 1408 - 81؛ 

جنوبا : حلسن اوعيسى؛ ابراهيم الرعدة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4812 - 81.

طالب التحفيظ : محمد السقيفاتي بن موح.

مطلب رقم 4903 - 81

اسم امللك : "امينة".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي ودادية العياشي.

وقع حتديده في : 02 - 03 - 2020.

نوعه : ارض عارية بها بئر مشترك.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 87 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد الزياني؛   

شرقا : الزنقة؛ 

جنوبا : احمد ابعيزات؛ 

غربا : رشيد الزياني.

طالبة التحفيظ : الزياني امينة بنت محمد.

مطلب رقم 4908 - 81

اسم امللك : "ضاية الروكبة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

وقع حتديده في : 09 - 03 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 41  آر 02 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 7198 - 81؛ 

شرقا : ورثة العربي القمش؛ 

جنوبا : ورثة القمش احلاج بنعاشير.

غربا : ورثة القمش احلسني.

طالبو التحفيظ : نزهة القمش بنت اجلياللي ومن معها.

مطلب رقم 4937 - 81

اسم امللك : "حتمريت".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت سليمان.

وقع حتديده في : 16 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 25  آر 93 س.

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم العنزي؛

شرقا : مولود الياتيني؛ 

جنوبا : مولود الياتيني؛ احلسني العطار؛

غربا : الطريق العمومية.

طالبو التحفيظ : جميلة ادناكري بنت موحمو ومن معها.

مطلب رقم 4954 - 81

اسم امللك : "األمل".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.

وقع حتديده في : 29 - 09 - 2020.

نوعه : ارض عارية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 61 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛   

شرقا : الزنقة؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51475 - 16؛ 

غربا : ورثة احلسني العايدي.

طالب التحفيظ : املعطي خربوش بن الرياحي.

مطلب رقم 5016 - 81

اسم امللك : "ظهر الشمع".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت عمرو.

وقع حتديده في : 26 - 10 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 24  آر 86 س.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل الدرقاوي؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 36225 - 16؛ 
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 51213 - 16.

غربا : الرسم العقاري رقم 32485 - 16.

طالب التحفيظ : عبد اهلل الدرقاوي بن احلسن.

مطلب رقم 5017 - 81

اسم امللك : "فدان حلرش".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ملوك.

وقع حتديده في : 26 - 10 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي وإسطبل وبئر وبناية خفيفة 

وأشجار زيتون.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 68  آر 33 س.

اجملاورون : 

شماال : محمد الدرازي؛ طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري رقم 

38921 - 16؛ الرسم العقاري رقم 2724 - 81؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 8580 - 16؛ 

جنوبا : الطريق العمومية؛

غربا : الطريق العمومية من ورائها حميد بغطيط.

طالبو التحفيظ : قدور اخلياطي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 5857 - 16

اسم امللك : "فدان احلاجب".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.

وقع حتديده في : 17 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي وإسطبل وبئر.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 96  آر 89 س في قطعتني.

القطعة األولى  : 

مساحتها : 29 آر 05 س

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 21900 - 16؛ 

شرقا : الطريق العمومية من ورائها القطعة الثانية؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 48828 - 16؛

غربا : لكبيرة بشطيط.

القطعة الثانية  : 

مساحتها : 02 هـ 67 آر 84 س

اجملاورون : 

ورثة  الشاوي؛  محمد  16؛   -  21900 رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

بوجتانكوت عمر؛ 

شرقا : ورثة بوجتانكوت عمر؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 49103 - 16؛ الرسم العقاري رقم 6482 - 81؛ 

ورثة قجعي عبد الرحيم؛ الرسم العقاري رقم 48828 - 16؛

غربا : الطريق العمومية من ورائها القطعة الثانية.

طالبو التحفيظ : لكبير قجعي بن اعلي ومن معه.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     


