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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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جنوبا : بناء ؛
غربا : بناء ؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك: 

1 - شهادة امللكية عدد 333 بتاريخ 22 يناير 2021،
2 -احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد 

على   2021 31مارس  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28209 - 06 
تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوقاف 1253. 
نوعه : أرض بها حانوت ؛

موقعه : طنجة املدينة القدمية طريق بن ريسول رقم 01.
مساحته : 15س تـقـريـبـا.

حدوده : 
شماال : بناء ؛
شرقا : بناء ؛
جنوبا : بناء ؛

غربا : طريق بن ريسول ؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
1 - شهادة امللكية عدد 331 بتاريخ 22 يناير 2021،

2 - احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد 
على  مارس2021   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28210 - 06 
تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوقاف 1252. 
نوعه : أرض بها حانوت ؛

موقعه : طنجة املدينة القدمية طريق بن ريسول رقم 04.
مساحته : 14س تـقـريـبـا.

حدوده : 
شماال : محل جتاري ؛

شرقا : طريق بنريسول ؛
جنوبا : بناء ؛

غربا : بناء ؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
1 - شهادة امللكية عدد 330 بتاريخ 22 يناير 2021،

محافظة طنجة

مطلب رقم 28207 - 06 

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوقاف 1254. 

نوعه : أرض بها حانوت ؛

موقعه : طنجة املدينة القدمية طريق بن ريسول رقم 08.

مساحته : 16س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : بناء ؛

جنوبا : بناء ؛

غربا : طريق بن ريسول ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - شهادة امللكية عدد 332 بتاريخ 22 يناير 2021،

2 -احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد 

على   2021 مارس   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28208 - 06 

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوقاف 69-69م70-. 

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني ؛

موقعه : املدينة القدمية زنقة الشيخ محمد بن الصديق رقم 95.

مساحته : 50س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة الشيخ محمد بن الصديق ؛

شرقا : بناء ؛



عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(920

2 -احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد 

على  مارس2021   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقم 28211 - 06 

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوقاف 1168. 

نوعه : أرض بها حانوت ؛

موقعه : طنجة املدينة القدمية طريق الناصرية رقم 65.

مساحته : 05س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بناء ؛

شرقا : بناء ؛

جنوبا : زنقة الناصرية ؛

غربا : زنقة الناصرية ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك: 

1 - شهادة امللكية عدد 329 بتاريخ 22 يناير 2021،

2 - احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد 

على  مارس2021   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية زواال.

مطلب رقم 28212 - 06 

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : عبد احلميد السوسي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الطبيعة. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر مديونة.

مساحته : 00س05آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصطفى اجليراري ؛

شرقا : عمر الزهراوي ؛

جنوبا : مصطفى السوسي ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - شهادة ادارية مؤرخة في 25 نوفمبر 2020،

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2020. 

على   2021 ابريل   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28213 - 06 

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : محمد الرباني. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سفيان. 

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل ؛

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني.

مساحته : 73س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك الغير ؛

شرقا : ملك الغير ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 126341 - 06 ؛

غربا : طريق عمومي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020. 

على  ابريل2021   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

    احملافظ على االمالك العقارية بطنجة 

            محمد الزخوني

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 55948 - 10

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 - زملات عبد العزيز بن محمد بنسبة. 14/112

2 - ايت حباب فاضمة بنت سيدي صالح بنسبة 14/112

3 - زملات مرمي بنت محمد بنسبة 07/112.

4 - زملات جميلة بنت محمد بنسبة 07/112.

5 - زملات عبد العلي بن محمد بنسبة 14/112

6 - زملات سعيدة بنت محمد بنسبة 07/112

7 - زملات بشرى بنت محمد بنسبة 07/112. 

8 - زملات صالح بن محمد بنسبة 14/112.

9 - زملات مصطفى بن محمد بنسبة 14 /112

10 - زملات ياسمني بنت محمد بنسبة 07/112

11 - زملات رجاء بنت محمد بنسبة 07/112 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " زملات 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "زملات 1". 

مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار الزيتون وبئر . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو فوغال. 
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مساحته: 11 آ 10 س تقريبا. 

حدوده

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

شرقا: ياسني محمد 

جنوبا: زملات صالح 

غربا: بلقاسم زيدان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 28يوليوز 1999 املوافق لـ13 

ربيع الثاني 1420 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20أكتوبر 1999 املوافق لـ10 رجب 

 1420

3 - شهادة إدارية عدد522 بتاريخ 23ديسمبر 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55949 - 10

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : السيدات والسادة 

1 - زملات عبد العزيز بن محمد بنسبة. 14/112

2 - ايت حباب فاضمة بنت سيدي صالح بنسبة 14/112

3 - زملات مرمي بنت محمد بنسبة 07/112.

4 - زملات جميلة بنت محمد بنسبة 07/112.

5 - زملات عبد العلي بن محمد بنسبة 14/112

6 - زملات سعيدة بنت محمد بنسبة 07/112

7 - زملات بشرى بنت محمد بنسبة 07/112. 

8 - زملات صالح بن محمد بنسبة 14/112.

9 - زملات مصطفى بن محمد بنسبة 14 /112

10 - زملات ياسمني بنت محمد بنسبة 07/112

11 - زملات رجاء بنت محمد بنسبة 07/112 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "زملات 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "زملات 2". 

مشتمالته: أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو فوغال. 

مساحته : 66 آ 58 س تقريبا. 

حدوده

شماال: زملات صالح و محمد بن عمر 

شرقا: ايت ضريبة 

جنوبا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

غربا: حادة زملات 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 13يوليوز 2007

املوافق لـ27 جمادى اآلخرة 1428 . 

2 - رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 24يناير 2019 املوافق 

لـ17 جمادى األولى 1440 

3 - شهادة إدارية عدد 521بتاريخ 20ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26مارس 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55950 - 10

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 - زملات عبد العزيز بن محمد بنسبة. 14/112

2 - ايت حباب فاضمة بنت سيدي صالح بنسبة 14/112

3 - زملات مرمي بنت محمد بنسبة 07/112.

4 - زملات جميلة بنت محمد بنسبة 07/112.

5 - زملات عبد العالي بن محمد بنسبة 14/112

6 - زملات سعيدة بنت محمد بنسبة 07/112

7 - زملات بشرى بنت محمد بنسبة 07/112. 

8 - زملات صالح بن محمد بنسبة 14/112.

9 - زملات مصطفى بن محمد بنسبة 14 /112

10 - زملات ياسمني بنت محمد بنسبة 07/112

11 - زملات رجاء بنت محمد بنسبة 07/112 

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

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

مشتمالته: أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو فوغال. 

مساحته : 24 آ 24 س تقريبا. 

حدوده

شماال: بن عمر محمد 

شرقا: ايت ضريبة 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: ورثة زملات محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 أغسطس 1993 املوافق لـ16 

صفر 1414

2 - رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 24يناير

2019 املوافق لـ17 جمادى األولى 1440 

3 - شهادة إدارية عدد 527 بتاريخ 23ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26مارس 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55951 - 10

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد زملات صالح بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "زملاط حمزة".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "زملاط حمزة". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو فوغال. 

مساحته : 04آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: محمد بن صالح 

شرقا: زملات صالح 

جنوبا: زملات صالح 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 13يوليوز 2007 املوافق 

لـ27 جمادى اآلخرة 1428 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23ماي 2012 املوافق

لـ1 رجب 1433 

3 - شهادة إدارية عدد 523بتاريخ 23ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26مارس 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55952 - 10

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد فطناسي خيرة بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الطاهري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الطاهري". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي سي سالم. 

مساحته : :01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: الرفاعي محمد 

جنوبا : العربي الزائري 

غربا: ورثة احمد اجلديدي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

ذو  لـ11  املوافق   1976 نونبر   4 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

القعدة 1396

2 - عقد موثق موضوعه صدقة بتاريخ16 ديسمبر 2006 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26مارس 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة

مطلب رقم 55953 - 10

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد كموح عز الدين بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الطالع 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الطالع 1". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

الطالع . تراب الزواير

مساحته : 01 هـ 3 آ 71 س تقريبا. 

حدوده

شماال: الرسم العقاري رقم 28377 / 10 

شرقا: عمر كموح 

جنوبا: ا لرسم العقاري رقم 34098 / 10 

غربا: صالح كموح و رابحة كموح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 2016 فبراير   2 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم   : التملك  سند 

املوافق لـ22 ربيع الثاني 1437 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55954 - 10

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد كموح عبد اجلبار بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الطالع 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الطالع2". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد ايعيش احملل 

املدعو الطالع تراب. الزواير 

مساحته : 01 هـ 3 آ 71 س تقريبا. 

حدوده

شماال: الرسم العقاري رقم 28377 / 10 

شرقا: كموح خدوج 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 34098 / 10 

غربا: عمر كموح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 2016 فبراير   2 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم   : التملك  سند 

املوافق لـ22 ربيع الثاني 1437 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55955 - 10

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد كموح عمر بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الطالع 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الطالع 3". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

الطالع تراب الزواير. 
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مساحته : 01 هـ 3 آ 71 س تقريبا. 

حدوده

شماال: الرسم العقاري رقم 28377 / 10 

شرقا: كموح عبد اجلبار 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 34098 / 10 

غربا: كموح عز الدين 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 2016 فبراير   2 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم   : التملك  سند 

املوافق لـ22 ربيع الثاني 1437 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55956 - 10

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021.

طالب التحفيظ : السيد كموح عز الدين بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الطالع 4".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الطالع 4". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

الطالع تراب الزواير. 

مساحته: 51آ 86 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 28377 / 10 

شرقا : ورثة محمد كموح 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 34098 / 10 

غربا: كموح خدوج 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 2 فبراير 2016 املوافق لـ22 

ربيع الثاني 1437

2 - رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 23يوليوز 2017 املوافق لـ28 

شوال 1438 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55957 - 10

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبة التحفيظ : السيد ة مرمي صابر بنت املصطفى. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشعراني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشعراني". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

كطاية احملل املدعو ايت علي. 

مساحته : 71 آ 36 س تقريبا. 

حدوده

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا : احلماني خليفة و احلاج املولودي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 21ديسمبر 1986 

املوافق لـ18 ربيع الثاني 1407

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه تصفح مخارجة بتاريخ 21مارس 

1988 املوافق لـ2 شعبان 1408

31ديسمبر  بتاريخ  إراثة  موجب  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  3

2012 املوافق لـ17 صفر 1434 

لـ20  املوافق   2013 يناير   3 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

صفر1434

5 - شهادة إدارية عدد 05 بتاريخ 20يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24مارس 2021 على الساعة 13 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55958 - 10

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : ا السيد اعراب عبد العالي بن ابراهيم 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املنصورة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املنصورة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : اقليم و دائرة بني مالل قيادة و جماعة اوالد امبارك 

احملل املدعو دوار اوالد حركات املنصورة . 

مساحته : :74 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي باوالد امبارك 

شرقا: محمد بو اخلير 

جنوبا: محمد اجاج 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل و محمد دشراوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق   2020 مارس   5 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

لـ10رجب 1441 . 

2 - شهادة إدارية عدد 21 بتاريخ 7 فبراير2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26مارس 2021 على الساعة 12 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55959 - 10 

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ السيد رقداني سليمان بن محمد .
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "سليمان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سليمان". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو عني الغازي. 

مساحته : 89 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: جوهاري مصطفى 

غربا: البقعة رقم 167 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 27ابريل2010

لـ14  املوافق   2010 29ابريل  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

جمادى األولى 1431

املوافقلـ17   2020 13يناير  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

جمادى األولى 1441 

4 - نسخة لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 13يناير 2020 املوافق 

لـ17 جمادى األولى 1441

2020 املوافق لـ6  5 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26أغسطس 

محرم 1442 

6 - شهادة إدارية عدد 290 بتاريخ 27يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29مارس 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55960 - 10

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد وقبلي فطومة بنت بلكاسم. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فرح".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فرح". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو تكانت . شيرب 

مساحته : 01هـ 6 آ 46 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اوقبلي احمد 

شرقا : ورثة ايت اقديدربناصراقديد ر ومن معه 

جنوبا: ورثة ايت اقديدر باسو اقديدر ومن معه 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 17أكتوبر 1997 املوافق ل 14 

جمادى االخرة 1418

2 - شهادة إدارية بتاريخ 27يوليوز 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55961 - 10

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد وقبلي احمد بن بلكاسم

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مروى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مروى". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو تكانت شيرب. 

مساحته : 02 هـ 13 آ 24 س تقريبا. 

حدوده

شماال: موحى وقديدر و ورثة ايت بنعمار حميد 

شرقا: حسن وقديدر و ورثة حدو وانبارس وقديدر منهم باسو وبناصر 

جنوبا: جمال ومن معه احد ورثة انبارش وحدو وقديدير و حسن وقديدير 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 08 يناير 1991 املوافق 

21 جمادى االخرة 1411

2 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 17أكتوبر 1997 املوافق لـ14 

جمادى اآلخرة 1418 

3 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 17أكتوبر 1997 املوافق لـ14 

جمادى اآلخرة 1418

4 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 06 نوفمبر 1977 املوافق 

ل 24 دو القعدة 1397

5 - عقد عرفي موضوعه ملحق إصالحي مصحح االمضاء بتاريخ 2 

سبتمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55962 - 10

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد باحدو اسماعيل بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "هيتم وزياد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "هيتم وزياد". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

القصيبة احملل املدعو دوار اغرم العالم زمكيل. نغنمت 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده 

شماال: حفيظة مسيكو 



925 عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(

شرقا: عتيقة سندوسي 

جنوبا : اجمللس اجلماعي بدير القصيبة 

غربا: حنان وهشو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 سبتمبر 2011

املوافق لـ11 شوال 1432 

2 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ فاحت ديسمبر 2011 املوافق

لـ5 محرم 1433 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18يناير 2012 املوافق 

لـ23 صفر 1433 

 2012 30ابريل  بتاريخ  مادي  خطا  اصالح  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

املوافق لـ8 جمادى اآلخرة 1433

5 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصادق عليها االمضاء بتاريخ 

10 أكتوبر 2011

 - شهادة إدارية عدد 02 بتاريخ 6 يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2021 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55963 - 10 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021 

طالب التحفيظ السيد حميد ماموني بن املعطي 

االسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك حميد "

"ملك حميد". اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك

: أرض عارية . مشتمالته: 

: مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة واسيل.موقعه : 

: مساحته: 01 آ 40 س تقريبا 

حدوده

: شماال: رسمني عقاريني عدد 49782 / 10 و 75266 / 10 

: شرقا : الرسم العقاري رقم 75266 / 10 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 52966 / 10 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : آل شيء

سند التملك

 2007 12أكتوبر  بتاريخ  صدقة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  1

املوافق لـ29 رمضان 1428

 2008 22أغسطس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2.

املوافق لـ20 شعبان 1429

3 - شهادة إدارية عدد 160 بتاريخ 24أغسطس 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2021 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55964 - 10

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالبي التحفيظ 

1 - السيد بن ازعير عزيز بن احمد بنسبة 01/2

2 - السيد بن ازعير ادريس بن احمد بنسبة 01/2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "زعير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"زعير". 

مشتمالته: أرض بها بناية . 

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

القصيبة احملل املدعو اغرم العالم ازاريز

مساحته : 15 آ 68 س تقريبا. 

حدوده

شماال: طالب التحفيظ 

شرقا: واسو محمد 

جنوبا: ازاريز موحى 

غربا: ازاريز موحى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 30سبتمبر 1988 املوافق لـ17 

صفر 1409 

املوافق لـ17  بتاريخ 30سبتمبر 1988  بيع  - رسم عدلي موضوعه   2

صفر 1409

3 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18مارس 2016 املوافق لـ8 جمادى 

اآلخرة 1437 

4 - شهادة إدارية عدد 08 بتاريخ 29يناير 2021 . 

 09 ابريل 2021 على الساعة   2 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55965 - 10

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد الزياني بن احلسني . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "البريدية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "البريدية". 

مشتمالته: أرض بها بناية دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل 

املدعو البريدية . 

مساحته : 70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: موالي ابراهيم 

شرقا : اجمللس اجلماعي باوالد امبارك 

جنوبا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا: حدو حسن 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

لـ19  املوافق   1997 27فبراير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

شوال1417 

2 - رسم عدلي موضوعه إشهاد بتاريخ 3 ديسمبر 2020 املوافق لـ17 

ربيع الثاني 1442 

3 - شهادة إدارية عدد 01 بتاريخ 22يناير 2021 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2021 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55966 - 10

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد بوعالكة بن بوعزة. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا الضاية اخلضراء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الضاية اخلضراء". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

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

كطاية احملل املدعو مزارع ايت ارحيل ايت حمو . 

مساحته : 01 هـ 47 آ 35 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اسعيد الرميشي 

شرقا : ايت بوشعيب السوداري 

جنوبا: موحى والعربي احلمومي و احلاج حجاج اليوسفي 

غربا: احلاج حجا ج اليوسفي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 1998 26يناير  بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  1

املوافق لـ27 رمضان 1418 .

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31أكتوبر 2014 املوافق لـ6 محرم 

. 1436

3 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27ديسمبر 2014 املوافق لـ4 ربيع 

األول 1436 .

4 - عقد موثق موضوعه بيع بتاريخ 14نونبر 2019 .

5 - شهادة إدارية عدد06 بتاريخ 16نونبر 2020 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 ابريل 2021 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55967 - 10

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد الوسكاري حسن بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عائشة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عائشة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

الفرج القطعة  : مدينة بني مالل احملل املدعو ال ميلة جتزئة  موقعه 

رقم 106. 

مساحته: 01 آ 12 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : الوسكاري محمد و املغراوي عائشة 

غربا : املغراوي عائشة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - نسخة من تقرير اخلبرة بتاريخ 15ابريل 2016

2 - حكم ابتدائي بتاريخ 20يونيو 2016 ملف رقم 69

3 - قرار استئنافي بتاريخ 29ديسمبر 2016 ملف رقم 999

4 - قرار استئنافي بتاريخ 9 مارس 2017 ملف رقم 86

5 - محضر تنفيد جزئي بتاريخ 21سبتمبر 2017

6 - شهادة إدارية عدد 166بتاريخ 25أغسطس 2020 

7 - شهادة بعدم النقض بتاريخ 10 ديسمبر 2020 . 

 09 ابريل 2021 على الساعة   5 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55968 - 10

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد الوسكاري محمد بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "سناء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سناء". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : احملل املدعو الرميلة جتزئة الفراج القطعة رقم 45. 

مساحته : 01 آ 12 س تقريبا. 

حدوده

شماال: الوسكاري حسن 

شرقا: الوسكاري عبد العزيز و الوسكاري حسن

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: املغراوي عائشة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 11يونيو 1975 

2 - عقد عرفي موضوعه نسخة تقرير اخلبرة بتاريخ 15ابريل 2016 .

3 - قرار استئنافي بتاريخ 29ديسمبر 2016

4 - قرار استئنافي بتاريخ 9 مارس 2017

5 - محضر تنفيدي جزئي بتاريخ 21سبتمبر 2017 



927 عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(

6 - حكم ابتدائي بتاريخ 26 نوفمبر 2018 

7 - شهادة بعدم الطعن والنقض بتاريخ 13أغسطس 2020

8 - شهادة إدارية عدد 164 بتاريخ 25أغسطس 2020 . 

 09 ابريل 2021 على الساعة   5 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55969 - 10

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد حلسيني عبد اهلل بن محمد. 

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

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

مشتمالته: دار للسكن سفلية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد زهرة. 

مساحته 98 : س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: كرباز السعدية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 22نونبر 2004 

املوافق لـ9 شوال 1425

2 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 19ابريل2013 

3 - شهادة إدارية عدد 457 بتاريخ 22أكتوبر 2015 . 

ابريل 2021 على الساعة 10   5 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55970 - 10 

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالـبي التحفيظ : 

1 - السيد جابري مصطفى بن محمد بنسبة 01/2.

2 - السيد ة بل حيمر سعاد بنت محمد بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محمد امني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محمد امني". 

مشتمالته: أرض بها بناية دات سفلي وطابقني . 

: اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر  موقعه 

احملل املدعو ادوز. 

مساحته : 87 س تقريبا. 

حدوده

شماال: املوح خال 

شرقا: ورثة اسعيد بن علي 

جنوبا: ورثة اسعيد بن علي 

غربا : اجمللس اجلماعي فم العنصر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16ديسمبر 2004 املوافق 

لـ4 ذو القعدة 1425

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12يوليوز 2011 املوافق

لـ10 شعبان 1432 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2021 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55971 - 10 

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2021.

طالـبي التحفيظ : 

1 - السيد جابري مصطفى بن محمد بنسبة 01/2.

2 - السيد ة بل حيمر سعاد بنت محمد بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ياسني

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" ياسني". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو ايت حبيبي. 

مساحته : 31آ 29 س تقريبا. 

حدوده

شماال: مطلب رقم 51056 - 10

شرقا: املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل وبسيم بوزكري

جنوبا: املراكشي

غربا : إبراهيم خنوفة واملدير اإلقليمي للتجهيز والنقل

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 12 يوليو 2011املوافق 

10 شعبان 1432

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12يوليوز 2011 املوافق

لـ10 شعبان 1432 . 

3 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصادق عليها بتاريخ 8 يوليو 2011

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 ابريل 2021 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55972 - 10 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد اسريرو محمد بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "السالم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "السالم". 

مشتمالته: أرض بها بناية دات سفلي . 
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موقعه : اقليم بني مالل مدينة قصبة تادلة احملل املدعو السالم. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة 

شرقا: اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة 

جنوبا: اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة 

غربا: ورثة كنزي صالح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

20ابريل  بتاريخ  1 - صورة طبق االصلرسم عدلي موضوعه استمرار 

2012 املوافق لـ28 جمادى األولى 1433 

2 - رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 3 أكتوبر 2012 املوافق 

لـ16 ذو القعدة 1433

3 - شهادة إدارية عدد 05 غير مؤرخة 

 09 ابريل 2021 على الساعة  املؤقت 6  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55973 - 10

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مزيغ املصطفى بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "سامية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سامية". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

احملل املدعو اوبرهمان. 

مساحته : 61 آ 33 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل

شرقا: منصوري بناصر 

جنوبا: ورثة امليحان حمو 

غربا: ورثة ايت اقديدير علي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 21يونيو 

2020 املوافق

لـ29 شوال 1441 

لـ29  املوافق   2020 21يونيو  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

شوال1441

3 - شهادة إدارية عدد 16 بتاريخ 18يونيو 2020

ابريل 2021 على الساعة 10  املؤقت 7  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55974 - 10 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد مزيغ املصطفى بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "سامي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سامي". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة ايت ويرة جماعة 

ناوور احملل املدعو اوبرهمان1. 

مساحته : 74 آ 22 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة منصوري موحى احماد 

شرقا: ورثة ايت كوجان و وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا: ورثة علي واسو 

غربا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل و ورثة بري حفو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ29  املوافق   2020 21يونيو  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

شوال1441

2020 املوافق لـ29  2 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 21يونيو 

شوال 1441 . 

ابريل 2021 على الساعة 11  املؤقت 7  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55975 - 10

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 السيد عبد العالي معروف بن حلسن بنسبة 14/24.

2 - السيدة نعيمة بوغنيسة بنت احمد بنسبة 03/24.

3 - السيدة مرمي معروف بنت حلسن بنسبة 07/24 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "معروف".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "معروف". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو احلي احملمدي. 

مساحته : 01 آ 12 س تقريبا. 

حدوده

شماال: مطلب التحفيظ رقم 17421 / 10 

شرقا : العافية عزيز 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: معروف ا حلسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 16ديسمبر 2020 

املوافق لـ1 جمادى األولى 1442 . 

ابريل 2021 على الساعة 10  املؤقت 7  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى"الرحيلية" ذي 

مطلبالتحفيظ عدد 34761 - 10 الذي أدرجت خالصته اإلصالحية 

باجلريدة الرسمية عدد 278 املؤرخة في 28 ابريل 2004

مسطرة  فان   2021 فبراير   03 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

 34761 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  الرحيلية"  املسمى"  امللك 

احملل  ايعيش  أوالد  بني مالل قيادة وجماعة  ودائرة  بإقليم  الكائن   10–

املدعو البزازة تتابع في اسم طالب التحفيظ األصلي وباملساحة التي 

على  بناء  ودلك  89 س  آ   90 هـ   16 وهي  العقاري  التصميم  اظهرها 

نفس الرسوم املودعة سالفا تدعيما ملطلب التحفيظ وكدا::

 - رسم توثيقي مؤرخ في 5 اغسطس 2002 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

محافظة الناظور

مطلب رقم 44107 - 11 

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : محمد احنني بن عمرو.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " احلرشة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هروي ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني اوكيل أوالد محند ، احملل املدعو 

بني عالل احلرشة.

مساحته : 06 هـ 75 ار 81 س تقريبا.

حدوده :

شماال : مشرقي عالل.

شرقا : ورثة احنني عمرو.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم بيع عدلي مؤرخ في 12/06/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 01 أبريل 2021 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 44108 - 11 

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : علي موساوي بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " علي ".

نوعه : أرض بورية .

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

بحوض االرانب .

مساحته : 02 هـ 22 ار 08 س تقريبا.

حدوده :

شماال : حدهوم محمد الزياني ومن معها.

شرقا : الكوراري احمد.

جنوبا : الطريق.

غربا : الواد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19/05/2016.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10/02/2014.

- نسخة عدلية لرسم ثبوت امللك عدلي مؤرخ في 08 - 11 /2010.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 07/03/2008.

- شهادة إدارية عدد 36 مؤرخة في 26 أبريل 2019.

رقم  بالناظور  االستئناف  لقرار صادر عن محكمة  - صورة شمسية 

133 صادر بتاريخ 20 أبريل 2004.

صادر   390 رقم  النقض  محكمة  عن  صادر  لقرار  شمسية  صورة   -

بتاريخ 09/05/2001.

- نسخة مطابقة ألصل محضر قسمة تنفيذي رقم 97-87 مؤرخ في 

02 أبريل 1998. 

رقم  بالناظور  االستئناف  لقرار صادر عن محكمة  - صورة شمسية 

352 صادر بتاريخ 26 - 11 /1996.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 01 أبريل 2021 على الساعة 

00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44109 - 11 

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : أمين مجعيط بن عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض .

مساحته : 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : أبركان محمد.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19/10/2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18/09/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 أبريل 2021 على الساعة 

00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44110 - 11 

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : مصطفى احلرشي بن ميمون .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن .

مساحته : 01 ار 65 س تقريبا.

حدوده :

شماال : أشن محمد.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق .

غربا : حدو بوكموس.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 08/12/2020.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 17/07/2000.

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 31/01/2000.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 أبريل 2021 على الساعة 

00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44111 - 11 

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: كرمية شوراد بنت احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شوراد ".

نوعه : أرض بورية .

الشايف  املدعو  احملل   ، امطالسة  ، جماعة  الدريوش  إقليم   : موقعه 

مبزارع أوالد ملوك.

مساحته : 08 آر 91 س تقريبا.

حدوده :

شماال : بعوشي محمد.

شرقا : بعوشي محمد.

جنوبا : احمد حداد .

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 21 أبريل 2018.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 10/02/2005.

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 23/10/2002.

- صورة طبق األصل لرسم التسليم عدلي مؤرخ في 28 أبريل 1999.

- صورة طبق األصل لرسم القسمة عدلي مؤرخ في 06/08/1989.

- نسخة عدلية لرسم التعريف عدلي مؤرخ في 20/03/1986.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20/03/1986.

- صورة طبق األصل رسم شراء عدلي مؤرخ في 11/07/1980.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 أبريل 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 44112 - 11 

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : ميمون شوعا بن مسعود. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية .

، احملل املدعو دوار اكعوشة  الناظور ، جماعة أركمان  : إقليم  موقعه 

البوعالتيني.

مساحته : 11 ار 82 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة محمد البشير.

شرقا : أحمد مسعود.

جنوبا : الطريق.

غربا : حمدون مسعود.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 24 - 11 /2015.

- صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 19/03/2014.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 989 مؤرخة في 18/08/2014

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 أبريل 2021 على الساعة 

00:10 صباحا.

مطلب رقم 44113 - 11 

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : ميمون شوعا بن مسعود. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية .

، احملل املدعو دوار اكعوشة  الناظور ، جماعة أركمان  : إقليم  موقعه 

البوعالتيني.
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مساحته : 06 ار 20 س تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد مسعود.

شرقا : أحمد مسعود.

جنوبا : حمدون مسعود.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- صورة شمسية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 24 - 11 /2015.

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 19/03/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 أبريل 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 44114 - 11 

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالبا التحفيظ السادة :

- محمد احلذيفي بن املدني.

- كميلية لهراوي بنت ميمون. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " إيالف ".

نوعه : أرض عارية .

، احملل املدعو امرجوع سي  : إقليم الناظور ، جماعة أزغنغان  موقعه 

ميمون بحي اجواهرة السفلى .

مساحته : 01 آر 03 س تقريبا.

حدوده :

شماال : فريد الكاللي .

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق .

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28/12/2020.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 13 - 11 /2007.

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

- شهادة إدارية عدد 124 مؤرخة في 20/01/2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 أبريل 2021 على الساعة 

00:16 بعد الزوال .

مطلب رقم 44115 - 11 

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : فريد البوعالتي بن عمر . 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البوعالتي ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال اجلبل ، احملل املدعو تغزوت 

بوادي ماسني.

مساحته : 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : التوفالي صبيحة.

شرقا : الطريق.

جنوبا : مراد القشاري ومن معه.

غربا : ورثة محند البشير.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16/01/2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/9/2012.

- نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/06/2011.

- صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08/12/1971.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 أبريل 2021 على الساعة 

30:11 صباحا.

مطلب رقم 44116 - 11 

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : فؤاد طاهري بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " طاهري ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طاهري".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بوعرك ، احملل املدعو مزارع بوغنجاين.

مساحته : 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : ورثة محمادي زانة.

جنوبا : البشير خراط.

غربا : عبد احلكيم زانة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16/03/2018.

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 15/09/2003.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 أبريل 2021 على الساعة 

00:11 صباحا.

مطلب رقم 44117 - 11 

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : حماد عبدالوي بن احمد .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبدالوي ".
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نوعه : أرض عارية . 

موقعه : مدينة الناظور ، حي امسعودا.

مساحته : 02 ار 48 س تقريبا.

حدوده :

شماال : امالح محمادي.

شرقا : عمراني مجيد.

جنوبا : الطريق.

غربا : محمد عبدالوي. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02/07/2020.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 29/07/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 أبريل 2021 على الساعة 

30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 44118 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: ميمونة أزحاف بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب.

مساحته : 01 ار 10 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : حمادي أزحاف بن محند.

غربا : الرسم العقاري عد عدد 28891 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 أبريل 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 أبريل 2021 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 44119 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : محمد أبركان بن البشير.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي عبارة عن كراج. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي .

مساحته : 02 ار 92 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عد عدد 12797 - 11 .

شرقا : الرسم العقاري عد عدد 14713 - 11 .

جنوبا : الطريق.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 24/08/2020.

- نسخة عدلية من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 29/02/1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 أبريل 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44120 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : محمد وزرف بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احميدو".

نوعه : أرض عارية . 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو دوار تيزة.

مساحته : 57 ار 72 س تقريبا.

حدوده :

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : ورثة وزرف ميمون.

جنوبا : وزرف عبد العزيز و مسلك عمومي.

غربا : مسلك عمومي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21/12/2021.

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 18/12/2020.

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

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 أبريل 2021 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 44121 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالبا التحفيظ السادة :

- محمد كركاري بن احمد.

- بلقيس مليكة كركاري بنت محمد. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كركاري ".

نوعه : أرض بورية. 
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ابوعرفاتن  املدعو  احملل   ، البركانيني  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار سيدي ابراهيم .

مساحته : 61 ار 24 س تقريبا.

حدوده :

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : ورثة حليا ميمون.

جنوبا : ورثة احمد البشير.

غربا : ورثة حليا محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19/01/2021.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 11/01/2018.

- رسم الوكالة عدلي مؤرخ في 29/12/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 أبريل 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 44122 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : نور الدين الوكيلي بن ادريس.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الوكيلي ".

نوعه : أرض بورية. 

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو بني اوكيل .

مساحته : 33 ار 50 س تقريبا.

حدوده :

شماال : جمال قيشوحي.

شرقا : الداودي شعيب.

جنوبا : الشارع.

غربا : لوكيلي احلسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملحق شراء عدلي مؤرخ في 10 - 11 /2009.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/10/2009.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28/05/2009.

- نسخة عدلية لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 19/08/1994.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 أبريل 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 44123 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : العثماني توفيق بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو حي وهدانة.

مساحته : 01 ار 37 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الشارع .

شرقا : توفيق العثماني .

جنوبا : ورثة العثماني الطيب.

غربا : محمد البوغافري.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في مؤرخ  عدلي  االراثة  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

02 أبريل 2012

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 

.17/09/1992

في مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

11 أبريل 1977.

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 

.23/06/1966

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 10 مؤرخة في 21/01/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 أبريل 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44124 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : العثماني توفيق بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو حي وهدانة.

مساحته : 01 ار 37 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الشارع .

شرقا : فيصل العثماني .

جنوبا : ورثة العثماني الطيب.

غربا : توفيق العثماني.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في مؤرخ  عدلي  االراثة  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

02 أبريل 2012.

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 

.31/10/1992
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- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 

.17/09/1992

في مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

11 أبريل 1977.

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 

.23/06/1966

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 10 مؤرخة في 21/01/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 أبريل 2021 على الساعة 

30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44125 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالبا التحفيظ السادة: 

- العثماني مراد بن احمد. 

- العثماني عاقل بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مراد و عاقل".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو حي وهدانة.

مساحته : 01 ار 37 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ميمون الفني .

شرقا : الشارع.

جنوبا : جناة العثماني.

غربا : محمد البوغافري.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في مؤرخ  عدلي  االراثة  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

02 أبريل 2012.

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 

.31/10/1992

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 

.17/09/1992

في مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

11 أبريل 1977.

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 

.23/06/1966

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 10 مؤرخة في 21/01/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 أبريل 2021 على الساعة 

45:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 44126 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : العثماني مراد بن احمد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مراد ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو حي وهدانة.

مساحته : 02 ار 08 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ممر .

شرقا : الشارع.

جنوبا : ابتسام العثماني.

غربا : ميمون الفني.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في مؤرخ  عدلي  االراثة  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

02 أبريل 2012

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 

.31/10/1992

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 

.17/09/1992

في مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

11 أبريل 1977.

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 

.23/06/1966

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 10 مؤرخة في 21/01/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 أبريل 2021 على الساعة 

00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44127 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : العثماني عاقل بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عاقل ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو حي وهدانة.

مساحته : 01 ار 88 س تقريبا.

حدوده :

شماال : إلهام العثماني .

شرقا : محمد العمراني .

جنوبا : الشارع.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في مؤرخ  عدلي  االراثة  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

02 أبريل 2012

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 

.17/09/1992
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- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في

11 أبريل 1977.

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 

.23/06/1966

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 10 مؤرخة في 21/01/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 أبريل 2021 على الساعة 

15:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44128 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: العثماني سميرة بنت احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سميرة ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو حي وهدانة.

مساحته : 01 ار 32 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ممر.

شرقا : محمد الناصري .

جنوبا : إلهام العثماني.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في مؤرخ  عدلي  االراثة  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

02 أبريل 2012

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم القسمة عدلي مؤرخ في 

.17/09/1992

في مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  عدلية  لنسخة  شمسية  صورة   -

11 أبريل 1977.

- صورة شمسية لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 

.23/06/1966

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 10 مؤرخة في 21/01/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 05 أبريل 2021 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 44129 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : محمد الطالب بن قدور.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وجلة موالي الشريف ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو وجلة موالي 

الشريف مبزارع أوالد امهلهل.

مساحته : 02 هـ 98 ار 25 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة محند بن محمد بن احمد و مسلك عمومي.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : عبد الكرمي الداودية.

غربا : ورثة محند بن محمد بن احمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04/12/2020.

- نسخة عدلية من رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 28/01/2015.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 28 مؤرخة في 02/09/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2021 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 44130 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : هشام رمي بن بومدين.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رمي ".

نوعه : أرض عارية .

الناظور  ، احملل املدعو دهر  املاء  ، جماعة رأس  الناظور  : إقليم  موقعه 

مبشيخة أوالد احلاج .

مساحته : 05 ار 60 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : هشام قيلول .

جنوبا : احمد قيلول.

غربا : يحيى قيلول.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/12/2020.

في  مؤرخ  عدلي  امللكية  ثبوت  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

.09/10/2005

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 44131 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : محند منواش بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العوشات ".

نوعه : أرض بورية.
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موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أفسو ، احملل املدعو مزارع امزكوطن.

مساحته : 03 هـ 16 ار 40 س تقريبا.

حدوده :

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : محند امبارك.

غربا : توشة منواش.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08/05/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2021 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 44132 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ السيدة: خضرة منواش بنت علي.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصفصاف ".

نوعه : أرض بورية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أفسو ، احملل املدعو مزارع امزكوطن.

مساحته : 03 هـ 50 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد عياد قدور ازحاف.

شرقا : محند منواش.

جنوبا : محمد امبارك عمرو و محند أشهبون.

غربا : ميمون محند.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 11/12/2018.

- صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 08/05/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2021 على الساعة 

30:10 صباحا.

مطلب رقم 44133 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : عبد اهلل الوكيلي بن ميمون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " احلرش ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرش ".

نوعه : أرض بورية .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو احلرش بدوار 

بني اوكيل.

مساحته : 01 هـ 50 آر 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : محمد البوكيلي .

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 31/08/2020.

- نسخة عدلية لرسم البيع عدلي مؤرخ في 04/10/2005.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2021 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 44134 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد : عبد املالك الوكيلي بن علي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلير ".

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو املعذار بدوار 

بني اوكيل.

مساحته : 20 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : علي الوكيلي.

غربا : عبد الوهاب الوكيلي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 12/03/2020.

- رسم تسليم بدون عوض عدلي مؤرخ في 24/02/2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 06 أبريل 2021 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " السعدية "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 31976 - 11 والذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 824 بتاريخ 15/10/2014، 

و نشر إعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد 867 بتاريخ 12/08/2015.

مسطرة  فإن  مبوجبه   ،27/01/2021 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " السعدية " ذي مطلب التحفيظ عدد 31976 - 11 

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

بتاريخ 01/03/2021  أنه ستجرى  إلى  التحفيظ مع اإلشارة  نفس طالب 

التكميلي  حتديد  :عملية   12  (  )  00 زواال  عشر  الثانية  الساعة  على 
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هو  ما  مع  ومطابقتها  املساحة  متديد  قصد  أعاله  املذكور  للمطلب 

مصرح به عند إيداع مطلب التحفيظ ، 

و كذا بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ترزيت "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 43473 - 11 والذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 1098، 

املؤرخة في 15/01/2020

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 22/12/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى" ترزيت" ذي مطلب التحفيظ عدد 43473 - 11 

الكائن بإقليم الناظور ، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو لعري مالشة ، 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد عبد الكرمي ملهارشي بن محمد.

وذلك بناء على عقد شراء توثيقي مؤرخ في 22/12/2020 ، وكذا بناء 

على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ميمون 1 "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 43654 - 11 ، والذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 1106، املؤرخة في 

 .11/03/2020

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 27/01/2021، مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى" ميمون 1" ذي مطلب التحفيظ عدد 43654 - 11 

، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ مع اإلشارة إلى 

أن املوقع احلقيقي للملك يقع مبدينة الناظور، حي امسعودا ، بدال من 

إقليم الناظور ، جماعة حدادا ،

وذلك بناء على محضر التحديد السلبي املؤرخ في 22/09/2020 ، وكذا 

بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية الناظور

          البشير دحوتي

محافظة سـيدي عثمان

مطلب رقم 44297 - 12 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : فاطنة الشرقاوي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دريات ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دريات "، احملل املدعو " دريات ".

نوعه : أرض بها بناية؛  

موقعه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة .

مساحته : 1 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق في طور االجناز   

جنوبا : الزنقة 1 حي الوحدة 1؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 276096/12 ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 277063/12

 احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

موافق  1439 الثانية  جمادى   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم   1

12 مارس 2018 ؛

2 - شهادة إدارية عدد 57 /2018 بتاريخ 09 مارس 2018؛

3 - تصميم موقعي ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: يوم 08 ابريل 2021 على الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 44298 - 12 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : حمزة آخير 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض عزيز "، احملل املدعو " أرض عزيز ".

نوعه : أرض فالحية ؛  

موقعه : عمالة مديونة اجلماعة القروية سيدي حجاج واد حصار .

مساحته : 03 هكتار 26 آر 58 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال : طريق غير معبدة عرضها 16 متر   

جنوبا : رشيد عمور 

شرقا : ورثة املعايزي ؛ 

غربا : محمد عزيز ونور الدين عزيز ومحمد عزيز

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 شوال 1439 ) 14 يوليوز 2018 ( ؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 جمادى الثاني عام 1441 املوافق ل 

24 فبراير 2020؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 دو القعدة 1439 )07 غشت 2018(؛

4 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 صفر عام 1440 )18 أكتوبر 2018(؛

املوافق ل  القعدة عتم 1439  دو  - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14   5

28 يوليوز 2018؛ 

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1440 املوافق ل 

27 فبراير 2019؛

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 دو القعدة عام 1439) 31 يوليوز 2018؛(

8 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عتم 1440 املوافق ل 

20 دجنبر ؛2018

ل املوافق   1440 عام  القعدة  دو   12 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  9

15 يوليوز 2019؛
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10 - رسم شراء عدلي مؤرخ 02 دو القعدة عام 1440 املوافق ل

05 يوليوز 2019؛

11 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 رجب 1441 ) 02 مارس 2020(؛

12 – شهادة ادارية مؤرخة في 05 يوليوز 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: يوم 08 ابريل 2021 على الساعة 

احلادي عشر صباحا.

مطلب رقم 44299 - 12 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد آشن بنسبة 6/28

2 - خليجة كوعلي بنسبة /28

3 - زينة آشن بنسبة 3/28

4 - ابراهيم بنسبة 6/28

5 - عابد آشن بنسبة 6/28

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد آشن ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد آشن "، احملل املدعو 

" بالد آشن ".

نوعه : أرض بها بناية ؛  

موقعه : عمالة مديونة جماعة اجملاطية أوالد طالب .

مساحته : 89 آر 38 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: الرسم العقاري عدد 32469/س  

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28195/س

شرقا: الرسم العقاري عدد 5400/س 

غربا : الرسم العقاري عدد 197805/12

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام1441املوافق ل 

17 فبراير 2020؛

ل املوافق   1436 عام  احلجة  دو   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -  2

04 أكتوبر 2015 ؛

3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1441 املوافق ل 

17فبراير 2020؛

4 -رسم استدراك عدلي مؤرخ في رجب عام 1438 ) 04 أبريل 2017(؛

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 23 ابريل 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: يوم 09 ابريل 2021 على الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 44300 - 12

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021 .

طالبوا التحفيظ السادة :

1 - اجملاطي بوشعيب بنسبة 923846/9704448  

2 - النظيف خدوج بنسبة 632709/9704448

3 - اجملاطي زهرة بنسبة 431923/9704448

4 - اجملاطي مليكة بنسبة 431923/9704448

5 - اجملاطي زينب بنسبة 431923/9704448

6 - اجملاطي فاطنة بنسبة 431923/9704448

7 - اجملاطي ميلودة بنسبة 431923/9704448

8 - اجملاطي محمد بنسبة 923846/9704448

بنسبة 715392/9704448 9 - االشقى فاطنة بنت ابراهيم  

10 - اجملاطي عائشة بنسبة 326592/9704448

11 - العربي حواش بنسبة 653184/9704448 

12 - اجملاطي امليلودي بنسبة 653184/9704448

13 - اجملاطي املعطي بنسبة 653184/9704448

14 - اجملاطي العايدية بنسبة 326592/9704448

15 - حواش السعدية بنسبة 326592/9704448

16 - حواش عبد الكرمي بنسبة 653184/9704448 

17 - كلثوم بنت محمد بنسبة 202176/9704448

18 - عائشة بنت عبو بنسبة 202176/9704448

19 - رحمة بنت بورحيم  بنسبة 202176/9704448 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تيرس صخيصخ ". 

 ،" تيرس صخيصخ   "  : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

احملل املدعو " اوالد بلعربي"

موقعه : جماعة اجملاطية اوالد الطالب .

مساحته : 1 هكتار 14 آر 69 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 28055/س  

جنوبا : مطلب عدد طريق عرضه 12 متر،

شرقا : رسم عقاري عدد 2779/48،

غربا : الرسمني العقاريني عدد 69773/س و 276943/12 ،

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

موافق  1372 االولى  جمادى   27 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

12 فبراير 1953،

2 - نسخة رسم اراثة عدلي عدلي مؤرخ في 8 ربيع الثاني 1391 موافق 

يونيو1971،

الثاني 1395 موافق ربيع   12 اراثة عدلي مؤرخ في  - نسخة رسم   3

24 ابريل 1975،

موافق  1389 رمضان   23 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -  4

4 دجنبر 1969،

5 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 22 رجب 1391 موافق 13 شتنبر 1971،

6 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 4 شعبان 1409 موافق 12 مارس 1989،

7 - ملحق رسم اراثة عدلي مؤرخ في 6 رمضان 1415 ) 6 فبراير 1995(،

موافق  1412 شعبان   11 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -  8

16 فبراير 1992،
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9 - رسم فريضة عدلي مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1441 موافق

19 فبراير 2020،

10 - تصميم موقعي. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: يوم 12 أبريل 2020 على الساعة 

العاشرة صباحا .

   احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

     طارق اشتوي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 40108 - 14

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2021.

طالبا التحفيظ :

1 - علي ارتيبي بن مولود؛

الشياع  على  شريكني  بصفتهما  الرحمن  عبد  بنت  اخلو  نادية   -  2

سوية بينهما. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حي احمليط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بدر الدين. 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول ؛

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي احمليط.

مساحته : 01 آر 14 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد بوقضية ؛

شرقا : ورثة ايت معطال ؛

جنوبا : الزنقة رقم 20 ؛

غربا : حميد ايت القايد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2010. 

في  مؤرخ  اصلها   2021 يناير   14 في  مؤرخة  شراء  عقد  نسخة   -  2

29 يوليوز 2001. 

في  مؤرخ  اصلها   2021 يناير   14 في  مؤرخة  شراء  عقد  نسخة   -  3

06 فبراير 2002. 

4 - موافقة عرفية مؤرخة في 26 يناير 2021. 

على   2021 مارس   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 صباحا.

مطلب رقم 40109 - 14

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد القصبة الفوقانية قصر 

اوالد عيسى.

القصبة  مسجد   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الفوقانية قصر اوالد عيسى. 

نوعه : ارض بها بناية ؛

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

عيسى.

مساحته : 04 آر 20 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة. ؛

شرقا : زنقة. ؛

جنوبا : زنقة. ؛

غربا : زنقة. ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40110 - 14

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة قدمية 2 القصبة الفوقانية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة قدمية 2 القصبة 

الفوقانية. 

نوعه : ارض بها مقبرة ؛

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

قصر اوالد عيسى باوفوس.

مساحته : 11 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مجرى املاء ؛

شرقا : اللمطي محمد ؛

جنوبا : مجرى املاء ؛

غربا : مجرى املاء ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40111 - 14

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد قدمي اوالد عيسى الوسطاني.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد قدمي اوالد عيسى 

الوسطاني. 

نوعه : ارض بها بناية ؛

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

اوالد عيسى الوسطاني.

مساحته : 04 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة. ؛

شرقا : زنقة. ؛

جنوبا : زنقة. ؛

غربا : زنقة. ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا. 

مطلب رقم 40112 - 14

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد اوالد عيسى الوسطاني.

عيسى  اوالد  مسجد   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الوسطاني. 

نوعه : ارض بها بناية ؛

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

اوالد عيسى الوسطاني.

مساحته : 09 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساحة ؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : عبادي علي ؛

غربا : عبادي محمد ومنصوري احمد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

على   2021 مارس   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40113 - 14

تاريخ اإليداع: 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ: فريدي احلاج بن احلاج محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: امبوهو مزرعة املعاضيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك حمزة فريدي. 

نوعه: ارض عارية ؛

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: امبوهو مزرعة املعاضيد.

مساحته: 01 آر 60 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ورثة حاجي ؛

شرقا: مرزوكي احمد ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: بوغراوي عبد الرحمن ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 240 بتاريخ 15 ديسمبر 2020. 

2 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 27 بتاريخ 26 يوليوز 2011. 

3 - نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصله حتت عدد 221 بتاريخ 

17 يناير 2003. 

4 - نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصله حتت عدد 214 بتاريخ 

27 يونيو 2001. 

على   2021 ابريل   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 40114 - 14

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ: 1 - احمد محمدي بن املهدي بنسبة 2/4؛ 2 - محمد 

الرحمن قسمي بن محمد  محمدي بن املهدي بنسبة 1/4؛ 3 - عبد 

بنسبة 1/4 بصفتهم شركاء على الشياع . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تاغدة بعالوي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املنتزه. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، بلدية ارفود، احملل املدعو: تاغدة بعالوي.

مساحته: 03 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمدي امني ؛

شرقا: محمد احمد وبلغتي محمد خليد ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: محمدي امني ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 450 سجل االمالك عدد 43    - 1

بتاريخ 10 اكتوبر 2011. 

رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 507 سجل االمالك عدد 40   - 2

بتاريخ 06 اغسطس 2010. 
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3 - رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 474 كناش االمالك 11 بتاريخ 

13 ماي 1997. 

4 - وكالة عرفية مؤرخة في 02 فبراير 2021. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 05 ابريل 2021 

على الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40115 - 14

تاريخ اإليداع: 04 فبراير 2021.

 2 الرحمن قسمي بن محمد بنسبة 2/8؛  طالب التحفيظ: 1 - عبد 

- محمد محمدي بن املهدي بنسبة 2/8؛ 3 - محمد خياط بن عالل 

 -  5 الرحمان بنسبة 1/8؛  بن عبد  االنصاري  ابراهيم   - بنسبة 1/8؛ 4 

على  شركاء  بصفتهم   2/8 بنسبة  الهاشمي  بن  ميلودي  سالم 

الشياع.. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تاغدة القنا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: االنارة. 

نوعه: ارض فالحية ؛

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: تاغدة القنا.

مساحته: 82 آر 80 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: بوبكري عبد الرحمان ؛

شرقا: طريق الريصاني ؛

جنوبا: تفينة . تنطري ؛

غربا: مجرى املاء ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 380 سجل االمالك عدد 55 

بتاريخ 30 يناير 2015. 

2 - رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 298 سجل االمالك عدد 45 

بتاريخ 29 ديسمبر 2011. 

 45 عدد  االمالك  سجل   87 عدد  حتت  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  3

بتاريخ 16 ديسمبر 2011. 

29 سجل  4 - نسخة من رسم شراء عدلي مضمن اصله حتت عدد 

االمالك رقم 36 بتاريخ 04 اغسطس 2008 

5 - وكالة عرفية مؤرخة في 07 يناير 2021. 

6 - وكالة عرفية مؤرخة في 02 فبراير 2021. 

على   2021 ابريل   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " يحيى " 

مطلـب رقـم 39825 - 14 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1094 املؤرخـة في : 18 ديسمبر 2019 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 28 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" يحيى " موضوع مطلب التحفيظ عدد 39825 - 14 الكائن 

باجلماعة احلضرية للرشيدية،حي اوالد احلاج. تتابع من اآلن فصاعدا في 

اسم السيد مستميع مصطفى ابن عبد اهلل، 

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكــذا:

لرسم   2021 يناير   28 بتاريخ  لالصل  مطابقة  شمسية  صورة   -  1

ملكية مؤرخ في 06 يناير 2021. 

مللحق   2021 يناير   28 بتاريخ  لالصل  مطابقة  شمسية  صورة   -  2

استدراكي لعقد ملكية مؤرخ في 20 يناير 2021.

احملافظ املساعد  على االمالك العقارية بالرشيدية    

حميد بوزهري     

محافظة سطات

مطلب رقم 41337 - 15 

تاريخ االيداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى صبور العلوي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"القرعات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض اهلل"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة اكدانة؛دوار الكرامطة.

مساحته : 82 آ 67 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة شامة بنت عمر؛

شرقا : عمرو بن امحمد؛

جنوبا : ورثة محمد بن امبارك؛طيب؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 26 صفر 1442 موافق 14 اكتوبر2020؛

- رسم شراء مؤرخ في 10 ربيع الثاني 1442 موافق 26 نوفمبر2020.

على   2021 أبريل   02  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41338 - 15 

تاريخ االيداع : فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل رضى بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض اجلزارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض اجلزارة"

نوعه : أرض فالحية بها بئروأشجار الزيتون.

اجلنوبية؛دوار  املزامزة  جماعة  سطات،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

القدامرة؛اوالد اعروس.
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مساحته : 72 آ و93 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 29111/15؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة لغليمي؛

غربا : رسم عقاري عدد 30746/15؛رسم عقاري عدد 29110/15.

احلقوق العينية : بها بئروأشجار الزيتون .

20 جمادى االولى 1442 موافق  : رسم استمرار مؤرخ في  أصل امللك 

04 يناير2021.

على   2021 أبريل  املؤقت:02  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 41339 - 15 

تاريخ االيداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احلسني خطاب بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"بودريسات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بودريسات"

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 05 آ و65 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 18334/15؛

شرقا : بوشتى بن لكبير؛

جنوبا : مطلب عدد 29441/15؛

غربا : زنقة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء مؤرخ في 10 محرم 1441 موافق 10 سبتمبر2019؛

موافق  1410 الثانية  جمادى   05 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسخة   -

03 يناير 1990؛

- نسخة من رسم ملكية مؤرخ في 16 جمادى الثانية 1409 موافق 

24 يناير 1989؛

موافق   1412 االولى  جمادى   28 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسخة   -

06 ديسمبر1991؛

- وكالة مصححة االمضاء مؤرخة في 10 سبتمبر2019.

على   2021 أبريل  املؤقت:05  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة. 

مطلب رقم 41340 - 15 

تاريخ االيداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد نورالدين املزابي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض خروبة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض خروبة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات، دائرة ابن احمد؛جماعة عني الضربان حلالف؛دوار 

اوالد عمر

مساحته : 04 هـ 52 آ 16 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة العربي بن املكي؛املزابي مصطفى؛ورثة محمد بن العربي؛

جنوبا : ورثة محمد بن العربي؛الطريق؛

غربا : عبداجمليد مزابي؛ورثة محمد بن حمو؛املعطي بن داوود.

احلقوق العينية : الشيء.

موافق  1432 الثاني  ربيع   27 في  مؤرخ  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

27 مارس2011.

على   2021 أبريل  املؤقت:05  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41341 - 15 

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عادل ماهر بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض غيالن"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سلسبيال1"

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 02 هـ 50 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن عباس؛

شرقا : احمد الشلح بن عباس؛

جنوبا : ورثة احلا ج املكي؛الطريق؛

غربا : ورثة املكي؛محمد أبوالفتح.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

-رسم استمرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني 1414 موافق 03 سبتمبر1993؛

- نسخة من رسم شراء مؤرخ في 23 رمضان 1440 ) 29 ماي 2019(؛ 

- رسم شراء مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1432 موافق 26 ماي2011.

على   2021 أبريل  املؤقت:06  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41342 - 15 

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عادل ماهر بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض الزين"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سلسبيال2"

نوعه : أرض فالحية.
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موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة سيدي العايدي؛دوار اوالد مالك.

مساحته : 66 آ 72 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلاج احمد بن بوشعيب؛مطلب عدد 5825/15؛

شرقا : احلاج احمد عمرو؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 57805/15؛

غربا : رسم عقاري عدد 30953/53.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 16 رمضان 1431 موافق 27 اغسطس2010؛

- رسم شراء مؤرخ في 16 رمضان 1431 موافق 27 اغسطس2010.

على   2021 أبريل  املؤقت:06  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41343 - 15 

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيدة فتيحة عبدالصمد بنت ميلودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"كصيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كصيرة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة اكدانة؛دوار اللواتة فرقة الزراهنة.

مساحته : 72 آ 53 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة امحمد عبدالصمد؛

شرقا : مليكة عبدالصمد؛

جنوبا : امحمد بن احمد لشهب؛

غربا : فاطنة عبدالصمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 27 شعبان 1432 موافق 29 يوليو2011.

على   2021 أبريل  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41344 - 15 

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021.

.T.2H-NEGOCE طالب التحفيظ : شركة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"تيرس احمد بن حمو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيرس احمد بن حمو"

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 02 هـ 66 آ 33 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرقوني مليكة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة برهان الدين املعطي؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرارمؤرخ في 02 ربيع الثاني 1433 موافق 24 فبراير2012؛

- رسم اراثة مؤرخ في 07 شوال 1440 موافق 11 يونيو2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 16 جمادى الثانية 1441 موافق 11 فبراير2020؛

- رسم شراء مؤرخ في 25 جمادى االولى 1442 موافق 09 يناير2021؛

موافق  1442 الثانية  جمادى   11 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  نسخة   -

25 يناير2011.

على   2021 أبريل  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41345 - 15 

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد اسنينات بن عبدالقادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"البحير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البحير"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات، جماعة رميا؛دوار السنينات احلاجب.

مساحته : 04 هـ 75 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة العربي بن احمد؛امليلودي بن العربي؛

شرقا : ورثة احلاج صالح؛

جنوبا : بوسنة احمد بن عبدالقادر؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : نسخة من رسم استمرارمؤرخ في 08 محرم 1418 موافق 

15 ماي1997.

على   2021 أبريل  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41346 - 15

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد سعيد منصوري بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"حرش حمري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حرش حمري"

نوعه : أرض فالحية.
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اوالد  ؛دوار  النخيلة  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  سطات،  اقليم   : موقعه 

بومزاب.

مساحته : 01 هـ 34 آ 63 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : مرضي عبدالقادر بن محمد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة سليمان؛احمد منصوري؛

غربا : ورثة خلواتري احلاج صالح.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 20 ذواحلجة 1441 موافق 10 اغسطس2020؛

- رسم شراء مؤرخ في 26 محرم 1442 موافق 15 سبتمبر2020.

على   2021 أبريل  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41347 - 15

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عادل ماهر بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"أرض كدية جلبانة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض كدية جلبانة"

نوعه : أرض فالحية.

دوار  رحال  بن  احمد  سيدي  جماعة  سطات،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الهيبات.

مساحته : 81 آ و17 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : عادل ماهر؛

شرقا : عادل ماهر؛

جنوبا : عادل ماهر؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية: الشيء .

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 25 صفر 1441 موافق 24 اكتوبر2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 29 صفر 1441 موافق 28 اكتوبر2019.

على   2021 أبريل  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41348 - 15

تاريخ االيداع : 09 فبراير 2021.

طالبا التحفيظ: 

- السيد عمرو فهرسي بن محمد

- السيدة جناة معاش بنت اجلياللي )بالتساوي بينهما(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :"فدان حلناش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان حلناش"

نوعه : أرض فالحية.

زواغة  اجلنوبية؛دوار  املزامزة  جماعة  ودائرةسطات،  اقليم   : موقعه 

موالني الواد.

مساحته : 01 هـ 15 آ و80 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : ورثة الكبير بن عمر؛

شرقا : معاش بوشعيب؛معاش عزيز؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : معاش مينة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 18 رجب 1441 موافق 13 مارس2020؛

- رسم استمرار مؤرخ في 18 رجب 1441 موافق 13 مارس2020؛

- رسم استمرار مؤرخ في 18 رجب 1441 موافق 13 مارس2020؛

- رسم شراء مؤرخ في 04 جمادى الثانية 1442 موافق18 يناير2021؛

- التزام بضم احلدود مؤرخ في 03 فبراير 2021.

على   2021 أبريل  املؤقت:12  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة. 

    احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

    محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38603 - 16

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021.

طالبا التحفيظ : 

1/ سعيد افقير بن عبد اهلل بنسبة ½ .

2/ الزهرة البانوج بنت احمد بنسبة ½ .

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

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

نوعه : ارض فالحية .

ايت  اعمار  ايت  دوار  الصفاصيف  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

موسى.

مساحته : 02 هـ 97 آ 40 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : فاطمة بنت بناصر، مطلب 36070 - 16 ؛

جنوبا : كسوات موحى بن اسعيد ؛
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شرقا : طباش احمد و من معه ؛

غربا : ورثة العماري محمد ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 10 موافق   1441 صفر  من   11 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اكتوبر2019 ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ربيع االول 1441 موافق 18 نوفمبر2019؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 25/01/2021.

على   2021 ابريل  املؤقت:05  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال. 

مطلب رقم 38604 - 16

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : رابحة قروشة بنت مولود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان عبد العالي ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان عبد العالي ".

نوعه : ارض فالحية بها بناية من طابق أرضي و بئر .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت القاللي.

مساحته : 05 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ملك جماعي ؛

جنوبا : مطلب 5576 - 16 ؛

شرقا : البقال حمادي قسو ؛

غربا : مطلب 5576 - 16 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 من جمادى الثانية 1440 موافق 26 

فبراير 2019 ؛

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 من محرم 1416 موافق 

25 يونيو 1995 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 17/02/2020.

على   2021 ابريل  املؤقت:06  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38605 - 16

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : هشام بوحسيس بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بير عساس ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بير عساس ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي بوهو.

مساحته : 45 آ 57 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة علي بن بنعيسى، ورثة علي بن عسو ؛

جنوبا : ورثة علي بن عسو ؛

شرقا : ورثة علي بن عسو، رسم 34502 - 16 ؛

غربا : بوحسيس عاشور، مطلب 19118 - 16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 من شعبان 1441 موافق 23 ابريل2020؛

 12 موافق   1402 الثاني  ربيع  من   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

فبراير1982 ؛

شهادة املطابقة مؤرخة في 22/12/2020.

على   2021 ابريل  املؤقت:06  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 38606 - 16

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : حسن بوشتوي بن ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلوض ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " احلوض ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت بوحقي.

مساحته : 05 هـ 10 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة امباركي ادريس بن حلسن ؛

جنوبا : عبد احلق مقران ؛

شرقا : ورثة الطاهيري امحمد، طالب التحفيظ، ورثة الغربي ؛

غربا : الغابة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 من شعبان 1439 موافق 22 ابريل2018؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 من جمادى الثانية 1438 موافق 08 

مارس 2017 ؛

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 من شعبان 1435 موافق 

08 يونيو 2014 ؛

 1437 القعدة  ذي  من   18 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

موافق 22 اغسطس 2016 ؛

 26 موافق   1442 االول  ربيع  من   09 في  مؤرخ  عدلي  استدراك   -

اكتوبر2020 ؛



عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(946

 1409 القعدة  ذي  من   23 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

موافق 27 يونيو 1989 ؛

- شهادتني اداريتني عدد 19 و 20 مؤرختني معا في 28/09/2018.

على   2021 ابريل  املؤقت:08  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة إال ربع صباحا.

مطلب رقم 38607 - 16

تاريخ االيداع : 09 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : 

1/ املصطفى امالل بن مولود بنسبة ½ .

2/ فاحتة التروسي بنت علي بنسبة ½ .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة 580 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بقعة 580 ".

نوعه : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية عني اخلميس.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : التروسي سهام ؛

جنوبا : بقعة 579 ؛

شرقا : بقعة 591 ؛

غربا : الزنقة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 23 موافق   1442 االول  ربيع  06من  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اكتوبر 2020 ؛

على   2021 ابريل  املؤقت:09  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38608 - 16

تاريخ االيداع : 09 فبراير 2021.

طالبوا التحفيظ : 

1/ محمد شوقي بن احملجوب بنسبة ½ .

2/ بلعيد سعيدي بن حلسن بنسبة ½ .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تيرست ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " اخلير ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت حجو ايت بابود..

مساحته : 01 هـ 92 آ 71 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : مطلب 1513 - 16 ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : احلاج رحوي الصحراوي، ورثة مصطفى بن حمو ؛

غربا : اجلياللي بن محمد ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 24 موافق   1442 محرم  من   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

اغسطس2020 ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 من شوال 1434موافق 16اغسطس2013 

 15 موافق   1434 شوال  من   07 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

اغسطس2013 ؛

 13 موافق   1434 االول  ربيع  من   01 في  مؤرخ  عدلي  ماكية  رسم   -

يناير2013 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 03/02/2021.

على   2021 ابريل  املؤقت:09  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " اسمار ".

مطلب 18727 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة

الرسمية رقم 284 املؤرخة في 31/03/2004.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 26/01/2021 فان مسطرة حتفيظ 

بدائرة  الكائن   16  -  18727 عدد  املطلب  ذي   " اسمار   " املدعو  امللك 

اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بنحميدان اصبحت تتابع 

من االن فصاعدا في اسم السيدين:

1/ حادة هرموش بنت بنعيسى بنسبة 3/19 .

2/ محمد بن بادي بن بنعيسى بنسبة 16/19 .

وذلك مبقتضى:

1. الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .

2.رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 من صفر 1442 موافق 22سبتمبر2020.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات

      عز الدين شاكر

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53448 - 18 

تاريخ اإليداع : 2 فبراير 2021 .

طالب التحفيظ : بنطيمة اسية بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

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

نوعــه : ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعـه : مدينة وادي زم، حي القريعة.

مساحته : 80 س تقريبا.
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حـدوده : 

شمـاال : السنبولي املكي؛

شرقـا : ورثة العباسي محمد ؛ 

جنوبـا : الزنقة؛

غربـا : العربي السميري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 رمضان 1390 موافق 20 نوفمبر1970.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 8 محرم 1442 موافق 28 اغسطس 2020.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ربيع االول 1439 موافق 7 ديسمبر2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 29 مارس 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53449 - 18 

تاريخ اإليداع : 2 فبراير2021.

طالبي التحفيظ :

-اخلامس كحلوني بن محمد بنسبة 14/64.

-كحلوني بوشتى بن محمد بنسبة 14/64.

-كحلوني حياة بنت محمد بنسبة 07/64.

-كحلوني مينة بنت محمد بنسبة 07/64.

-كحلوني نعيمة بنت محمد بنسبة 07/64.

-كحلوني رقية بنت محمد بنسبة 07/64

-رحمة البصراوي بنت الدكالي بنسبة 8/64.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »ارض الواد«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الواد«.

نوعــه : ارض فالحية بها بناية من سفلي.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة اوالد فتاتة، .

مساحته : 1هـ 40 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة املولودي؛

شرقـا : ورثة املولودي ؛ 

جنوبـا : ورثة املولودي؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك:

موافق  1405 القعدة  ذو   3 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم   -

22 يوليو1985.

موافق محرم1441   7 في  مؤرخ  عدلي  بفريضة  اراثة  رسم   -

7 سبتمبر2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 30 مارس 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53450 - 18 

تاريخ اإليداع : 2 فبراير2021.

طالب التحفيظ : اسامة رقيب بن حسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

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

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي درب العربي المني.

مساحته : 1 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : مقصيد عائشة، عتمون رشيد؛ 

عدد  التخفيظ  مطلب   ،55295/18 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبـا 

29354/18 ؛

غربـا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك :

-محرر تابت التاريخ لبيع مؤرخ في 26 اغسطس 2020.

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 ديسمبر2000.

-صورة شمسية لنسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 3 شعبان 

1397 موافق 21 يوليو 1977.

-اشهاد باملوافقة على شراء مؤرخ في 31 ديسمبر 2020.

-التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 29 مارس 2021 على 

الساعة: 12 زواال.

مطلب رقم 53452 - 18 

تاريخ اإليداع : 3 فبراير2021.

طالب التحفيظ : احلسني القصراوي بن املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »بوتشيش«.

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

نوعــه : ارض فالحية بها مسكن من سفلي واشجار الزيتون.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوار السكان.

مساحته : 50 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة سراجي حمو، قصراوي عبد القادر، ورثة سراجي حمو؛

شرقـا : الطريق، اوفقير املكي.

جنوبـا : قصراوي محمد، ورثة احلاج حمو ؛

غربـا : ورثة فكري صالح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 شعبان 1416 موافق 19 يناير1996.
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-رسم إصالح شراء عدلي مؤرخ في 8 ربيع الثاني 1442 موافق

24 ديسمبر2020.

-التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 30 مارس 2021 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53453 - 18 

تاريخ اإليداع : 3 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : زين الدين محمد نبيل بن احلاج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

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

نوعــه : ارض بها بناية من سفلي .

موقعـه : مدينة وادي زم، زاوية زنقة املسافرين وزنقة سيدي محمد.

مساحته : 19 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة حضرية املعطي؛

شرقـا : ورثة حضرية املعطي؛ 

جنوبـا : الزنقة ؛

غربـا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 محرم 1425 موافق 4 مارس 2004.

 23 موافق   1413 الثانية  جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

ديسمبر 1992.

ربيع االول 1438 موافق 15  -تعريف برسم شراء عدلي مؤرخ في 15 

ديسمبر2016.

-رسم صدقة عدلي مؤرخ في 29 رجب 1438 موافق 27 ابريل 2017.

-تصريح واشهاد عرفي مؤرخ في 26 اكتوبر 2017.

-التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 29 مارس 2021 على 

الساعة: 10 صباحا.

مطلب رقم 53454 - 18 

تاريخ اإليداع : 3 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : رشيدة العرباوي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

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

نوعــه : ارض عارية .

موقعـه : مدينة وادي زم، حي احلرشة.

مساحته : 77 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة عائشة؛

شرقـا : بخوش عبد القادر؛ 

جنوبـا : الطريق؛

غربـا : بخوش سعيد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك :

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 13 يناير 2012.

-صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 12 جمادى االولى 

1402 موافق 7 ابريل 1982.

-التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 29 مارس 2021 على 

الساعة: 11 و النصف صباحا.

مطلب رقم 53455 - 18 

تاريخ اإليداع : 4 فبراير2021

طالب التحفيظ :

1وتاب فاطمة بنت امحمد بنسبة 165130/2257920

2وتاب امليلودية بنت امحمد بنسبة 165130/2257920

3وتاب مليكة بنت امحمد بنسبة 165130/2257920

4وتاب خدوج بنت امحمد بنسبة 165130/2257920

5وتاب محمد بن امحمد بنسبة 330260/2257920

6وتاب عبد القادر بن امحمد بنسبة 330260/2257920

7وتاب حسن بن امحمد بنسبة 330260/2257920

8 -الزاهي امليلودية بنت املعطي بنسبة 35280/2257920

9 - وتاب عزيز بن بوشعيب 68880/2257920

10 - وتاب املصطفى بن بوشعيب 68880/2257920

11 - وتاب رشيدة بنت بوشعيب 34440/2257920

12 - وتاب الرافة بن بوشعيب 68880/2257920

13 - الناصري السعدية بنت صالح بنسبة 41290/2257920

14 -وتاب نعيمة بنت أحمد بنسبة 28897/2257920

15 -وتاب فتيحة بنت أحمد بنسبة 28897/2257920

16 -وتاب فاطمة بنت أحمد بنسبة 28897/2257920

17 - وتاب بوشتى بن أحمد بنسبة 57794/2257920

18 - وتاب محمد بن أحمد بنسبة 57794/2257920

19 - وتاب صالح الدين بن أحمد بنسبة 57794/2257920

20 - وتاب هاجر بنت أحمد بنسبة 28897/2257920

21 - وتاب املعطي بن صالح بنسبة 903168/2257920

22 - وتاب محمد بن صالح بنسبة 903168/2257920

23 - وتاب امباركة بن صالح بنسبة 451584/2257920

24 - محمد حمرو بن صالح بنسبة 83625/2257920

25 - محمد بخوتي بن بوشتى بنسبة 83625/2257920

26 -وتاب عائشة بنت محمد بنسبة 195132/2257920

27 -وتاب محمد بن محمد بنسبة 390264/2257920

28 -وتاب بوعزة بن محمد بنسبة 390264/2257920

29 -وتاب السعدية بنت محمد بنسبة 195132/2257920
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30 -وتاب زروالة بنت جياللي بنسبة 167253/2257920

31 -وتاب خديجة بنت محمد بنسبة 150525/2257920

32 -وتاب نزهة بنت محمد بنسبة 150525/2257920

33 -وتاب عبد العزيز بن محمد بنسبة 150525/2257920

34 -وتاب حليمة بنت بوعزة بنسبة 150525/2257920

35 -وتاب ادريس بن بوعزة بنسبة 150525/2257920

36 -وتاب امليلودي بن املعطي بنسبة 790272/2257920

37 -وتاب رقية بنت املعطي بنسبة 395136/2257920

38 -حادة جرفاني بنت املعطي بنسبة 69100/2257920

39 -وتاب خديجة بنت بوشتى بنسبة 41282/2257920

40 -وتاب الزهرة بنت بوشتى بنسبة 41282/2257920

41 -وتاب امباركة بنت بوشتى بنسبة 41282/2257920

42 -وتاب فاطنة بنت بوشتى بنسبة 41282/2257920

43 -وتاب محمد بن بوشتى بنسبة 82563/2257920

44 -وتاب سعيد بن بوشتى بنسبة 82563/2257920

45 -وتاب املصطفى بن بوشتى بنسبة 82563/2257920

46 -وتاب اجلياللي بن بوشتى بنسبة 82563/2257920

47 -نورة بج بنت محمد بنسبة 56448/2257920

48 -وتاب فاطنة بنت محمد بنسبة 225792/2257920

49 -وتاب نادية بنت محمد بنسبة 75264/2257920

50 -وتاب زين الدين بن محمد بنسبة 150528/2257920

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بالد سيدي العربي«

نوعــه : ارض عارية 

موقعـه : مدينة خريبكة، حي القدس.

مساحته : 53 آ 88 س تقريبا

حـدوده : 

شمـاال : رسم عقاري عدد 13293/18؛

شرقـا : ورثة املعطي بن الشيخ؛ 

جنوبـا : الطريق؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك:

-نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ربيع الثاني 1355 موافق 

9 يوليو 1936.

-صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 9 رجب 1416 موافق 

2 ديسمبر1995.

-صورة شمسية لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 9 رجب 1416 موافق 

2 ديسمبر1995.

-رسم اراثة عدلي مؤرخ في 3 ذي احلجة 1433 موافق 19 اكتوبر2012.

-نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 2 من ذي احلجة 1399 موافق 

24 نوفمبر 1976.

-صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 5 رمضان 1409 موافق 

11 ابريل1989.

-رسم فريضة عدلي مؤرخ في 21 شعبان 1413 ) 13 فبراير 1993(.

موافق  1424 احلجة  ذو   22 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  -نسخة 

13 فبراير2004.

 30 موافق   1439 االولى  جمادى   12 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -

يناير2018.

-صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 رمضان 1440موافق 

28 مايو 2019. 

-صورة طبق االصل مللحق منزل برسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 جمادى 

االولى 1441 موافق 22 يناير 2020.

-صورة طبق االصل مللحق منزل برسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 ربيع 

الثاني 1441 موافق 19 ديسمبر 2019.

 1442 12 محرم  في  مؤرخ  عدلي  فريضة  لرسم  االصل  -صورة طبق 

موافق 1 سبتمبر 2020.

موافق  1427 صفر  من   7 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  -نسخة 

8 مارس2006.

صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 2 من ذي احلجة 1407 

موافق 29 يوليو 1987.

في مؤرخ  عدلي  فريضة  رسم  من  لنسخة  االصل  طبق  -صورة 

21 شعبان 1413 موافق 13 فبراير1993.

-صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 24 محرم 1409 موافق 

7 سبتمبر 1988.

-رسم فريضة عدلي مؤرخ في 21 شعبان 1413 ) 13 فبراير 1993(.

20 ربيع  اراثة عدلي مؤرخ في  -صورة طبق االصل لنسخة من رسم 

الثاني 1417 موافق 4 سبتمبر 1996.

-نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 جمادى االولى 1439 موافق 

30 يناير2018.

-التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 31 مارس 2021 على 

الساعة: 9 صباحا

    احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة 

       عبد الكرمي بوسيف

محافظة تطوان

مطلب رقم 71648 - 19 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

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

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرابط".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرابط". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

الصفاح. 

مساحته : 1 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : شيماء بن العربي 

جنوبا : الطريق 

غربا : طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 26يوليوز 2011

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 25يونيو 2015

رسم عدلي موضوعه تنازل بدون عوض بتاريخ 5 أغسطس 2015

رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 19يوليوز 2016

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18ديسمبر 2017

شهادة إدارية بتاريخ 25سبتمبر 2020 . 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 8 أكتوبر 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت ديسمبر 2020 . 

 09 ابريل 2021 على الساعة  املؤقت 6  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71649 - 19 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

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

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرابط 1".

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

مشتمالته : أرض عارية . 

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

الصفاح . 

مساحته 1 آ 9 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : طالب التحفيظ 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18ديسمبر 2017 . 

شهادة إدارية بتاريخ 25سبتمبر 2020 . 

 09 ابريل 2021 على الساعة  املؤقت 6  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71650 - 19 

تاريخ اإليداع :4 فبراير 2021.

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

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرابط 2".

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

مشتمالته : أرض عارية . 

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

الصفاح. 

مساحته : 1 آ تقريبا. 

حدوده :

شماال : الطريق 

شرقا : بكر بالغربي 

جنوبا : الطريق 

غربا : طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة من رسم عدلي موضوعه تنازل بتاريخ 5 أغسطس 2015

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 19يوليوز 2016

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11ابريل 2018 . 

شهادة إدارية بتاريخ 25سبتمبر 2020 . 

ابريل 2021 على الساعة 10  املؤقت 6  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71651 - 19 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : البروشي فاطمة الزهراء بنت عبد الغني بنسبة1/1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أدم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أدم". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

دوار املعاصم ، مراغة. 

مساحته 3 آ 25 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مصطفى التمري 

شرقا : الطريق 

جنوبا : محمد اخملنتر و العلوي 

غربا : عبد السالم التمري 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة من عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 19سبتمبر 2008

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17يناير 2018 .

شهادة إدارية بتاريخ 31ديسمبر 2020



951 عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(

نسخة من رسم عدلي موضوعه تأكيد بيع بتاريخ 6 يناير 2021 . 

بتاريخ  وتصرف  حيازة  إثبات  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة 

20 يناير 2021 . 

ابريل 2021 على الساعة 11  املؤقت 6  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71652 - 19 

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : رشيد بن محمد اللبادي بنسبة 1/1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وراء الظهر الزربية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وراء الظهر الزربية ". 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار . 

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

املدعو: وراء الظهر الزربية. 

مساحته 11هـ 03 آ 84 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اخلندق ، الطريق الرجلية . 

شرقا : ورثة بنكرمي 

جنوبا : ورثة بنكرمي 

غربا : ورثة احمد هندور بوزكري

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

شهادة إدارية مؤرخة في 20 يونيو 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 19 أغسطس 2018.

عقد توكيل عرفي مؤرخ في 26 فبراير 2008.

نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مضمن بتاريخ 20 أكتوبر 2000.

رسم ملحق تصحيحي مضمن بتاريخ 12 مارس 2020.

عقد اعتراف ببيع عرفي مؤرخ في 05 يناير 2001.

رسم ملكية مؤرخة في 15 ديسمبر 1960.

رسم إراثة عدلي مضمن بكناش التركات رقم 4 بتاريخ 02 أبريل 2008.

رسم بيع عدلي مضمن بتاريخ 10 أبريل 2008.

رسم ملحق عدلي مضمن بتاريخ 21 ماي 2012.

رسم بيع عدلي مضمن بتاريخ 07 نوفمبر 2008.

رسم ملحق عدلي بتاريخ 12 أبريل 2012.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 07 ابريل 2021 على الساعة 09 

و30دقيقة. 

مطلب رقم 71653 - 19 

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : بوعاوية مصطفى بن محمد بنسبة 1/1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوعاوية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوعاوية". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

مساحته : 1 آ 39 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حورية بوعاوية 

شرقا : محمد بوعاوية 

جنوبا : الطريق 

غربا : نعيمة بوعاوية و حسن بوعاوية و فاطمة بوعاوية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة طبق االصل لرسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 12يونيو 1981 . 

رسم عدلي موضوعه تأكيد مقاسمة رضائية بتاريخ 10 فبراير 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12مارس 2020 . 

رسم عدلي موضوعه تصريح بالتملك بتاريخ 9 سبتمبر 2020 . 

 09 ابريل 2021 على الساعة   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71654 - 19 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : البحديدي صديق بن عبد العزيز بنسبة 1/1. 

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

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

مشتمالته : أرض بها بناية تتكون من فيال . 

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

وطاء بني معدان ديزا الرباحي. 

مساحته 10 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 21017 / 19 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 56699 / 19 

غربا : الرسم العقاري رقم 53347 / 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 20نونبر 1995 . 

شهادة إدارية بتاريخ 29يونيو 2017

شهادة إدارية بتاريخ 21سبتمبر 2019 . 

رسم عدلي موضوعه استمرار امللك بتاريخ 9 مارس 2020 . 

ابريل 2021 على الساعة 10   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71655 - 19 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : اجلباري ثورية بنت محمد بنسبة 1/1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ياسمني".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ياسمني". 

مشتمالته : أرض بها بناية تتكون من سفل وطابقني علويني . 

احملل   ، بوزرة  بني  ، جماعة  بواحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو: الشماعلة. 

مساحته 1 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة 

شرقا : فاطمة الزهرة برهون 

جنوبا : زنقة 

غربا : نورا الكركري 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 أغسطس 1961

 صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 فبراير 1990

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 20ابريل 2005

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 3 ماي 2012

بتاريخ  اختصاص  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة 

30 ماي 2012 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17سبتمبر 2012 . 

ابريل 2021 على الساعة 12  املؤقت 7  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71656 - 19 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : األبيض فاطمة الزهراء بنت خليفة بنسبة 1/1. 

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

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

مشتمالته : أرض عارية . 

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

محارث هليلة بني حزمار. 

مساحته 1 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : محمد مشاز 

جنوبا : نزيهة جامع 

غربا : خالد العاجي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 يوليوز 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 28أكتوبر 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 نونبر 2020

شهادة إدارية بتاريخ 4 نونبر 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 3 نونبر 2021 . 

ابريل 2021 على الساعة 11   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71657 - 19 

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : بن رقون إبراهيم بن املفضل بنسبة 1/1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بن رقون".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن رقون". 

مشتمالته: أرض بها أساس بناء . 

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

القالليني. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: سمحمد بن عبد السالم احلاكوز 

جنوبا: الطريق 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 11ماي 2004

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14ديسمبر 2015 . 

شهادة إدارية بتاريخ 9 نونبر 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 25يناير 2021 

ابريل 2021 على الساعة 12   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71658 - 19 

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية - امللك اخلاص - بنسبة 1/1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املدرسة اجلماعية باب تاز".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املدرسة اجلماعية باب 

تازة". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مدرسة . 

املدعو:  احملل   ، تازة  باب  وجماعة  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

املدرسة اجلماعية باب تازة. 

مساحته : 74 آ 37 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: الطريق 

جنوبا: الطريق 

غربا: الطريق 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نظير لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20يناير 2021 . 

ابريل 2021 على الساعة 10   9 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71659 - 19

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : خيوش نزيهة بنت املفضل بنسبة 1/1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نزيهة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نزيهة". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو : أغنوري، تلوة. 

مساحته : 16 آ 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ورثة محمد الريسوني 

شرقا: ورثة محمد الريسوني 

جنوبا: ورثة الركيك 

غربا: األحباس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 3 سبتمبر 2008 . 

رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 10 ديسمبر 2013

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 يونيو 2015 .

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 9 فبراير 2018 .

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 25سبتمبر 2020 . 

شهادة إدارية بتاريخ 6 يناير 2021 . 

عدة وكاالت عرفية.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12ابريل 2021 على الساعة 09 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71660 - 19 

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : القواس مصطفى بن قاسم بنسبة 1/1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القواس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "القواس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

بركة املكناسي. 

مساحته 66 آ 87 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: عبد املالك أخشن ، و فاطمة اخريف 

شرقا: الغازي محمد 

جنوبا: حسن بن يعقوب 

غربا: الغازي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 13يونيو 2019 . 
شهادة إدارية بتاريخ 13يونيو 2019 . 

رسم عدلي موضوعه ثبوت ملكية بتاريخ 8 يوليوز 2019
شهادة إدارية بتاريخ 25يناير 2021

رسم عدلي موضوعه ملحق تصحيحي بتاريخ 27يناير 2021 . 
ابريل 2021 على الساعة 13   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71661 - 19 
تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021.

طالبو التحفيظ : 
1 - بودزاخت نزيهة بنت محمد بنسبة 241 / 835. 

2 - بوزختي أكرم بن محمد بنسبة 165 / 835. 
3 - بوزختي عصام بن محمد بنسبة 165 / 835. 

4 - بوزختي شيماء بنت محمد بنسبة 132 / 835. 
5 - بوزختي ندى بنت محمد بنسبة 132 / 835. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوزختي 5".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوزختي 5". 
مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم 
، احملل املدعو: العلقية. 

مساحته : 4 آ 85 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : الطريق و طالب التحفيظ 
شرقا : محمد اغطاس 
جنوبا : محمد اغطاس 

غربا : احمد الشلي و طالب التحفيظ 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17ماي 1992

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12ابريل 1993 . 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 15ديسمبر2005 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 9 نونبر 2012
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21أكتوبر 2020 . 

شهادة إدارية بتاريخ 22أكتوبر 2020 . 
ابريل 2021 على الساعة 14   8 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق مبطلب التحفيظ رقم 55284 - 19
تتعلق بامللك املسمى "ظهر ملسن" الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 1038 بتاريخ: 21 نوفمبر 2018 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملوقع 
وليس  القدمي  السوق  قيادة عني احلصن، جماعة  إقليم تطوان  التالي 

باملوقع املصرح به سابقا.
    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

املصطفى طريفة    
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محافظة تازة

مطلب رقم 21592 - 21

تاريخ اإليداع : 02  فبراير  2021 .

طالب التحفيظ : الغالم عبدالسالم بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك غالم. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك غالم

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، جماعة وقيادة ومركز بني لنث، جتزئة الفتح. 

مساحته : 99 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36864 - 21 

شرقا : زنقة

جنوبا : إدريس علول ، العباسي صفية.

غربا : الرسم العقاري عدد 65032 - 21.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 27 اكتوبر 1997

- عقد اعتراف عرفي مؤرخ في 29 اكتوبر 1997.

على   2021 ابريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21593 - 21

تاريخ اإليداع : 03  فبراير  2021 .

طالب التحفيظ :

لشهب علي بن محمد.

أحمد الشيبل بن بوشتى على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سهب إزمران

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سهب إزمران1

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاهلة، جماعة الصميعة ، قيادة بني وراين 

الغربية، دوار كديات.

مساحته : 52 آرا 50 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : شحيمة علي 

شرقا : ورثة وقاص علي

جنوبا : لشهب علي ، الشيبل محمد

غربا : اخلطابي عبداهلل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 شعبان 1437 موافق 18 

ماي 2016.

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21594 - 21

تاريخ اإليداع : 03  فبراير  2021 .

طالب التحفيظ 

لشهب علي بن محمد.

أحمد الشيبل بن بوشتى على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سهب إزمران 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سهب إزمران2

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاهلة، جماعة الصميعة ، قيادة بني وراين 

الغربية، دوار كديات.

مساحته : 90 آرا 80 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : شحيمة علي 

شرقا : ورثة وقاص .

جنوبا : لشهب علي ، الشيبل محمد

غربا : اخلطابي عبداهلل.

احلقوق العينية : ال شيء.

 1433 شعبان   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 26 يونيو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 ابريل 2021

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21595 - 21

تاريخ اإليداع : 03  فبراير  2021.

طالبا التحفيظ :

لشهب علي بن محمد.

الشيبل أحمد بن بوشتى على الشياع مناصفة بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سهب إزمران

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الشيبل1 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز

موقعه : موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاهلة، جماعة الصميعة ، قيادة 

بني وراين الغربية، دوار كديات.

مساحته : 01 هكتار 15 آر 03 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد شحيمة 

شرقا : ورثة احلاج علي

جنوبا : علي شحيمة

غربا : عبداهلل ولد حمو وعلي. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 شوال 1432 

موافق 07 سبتمبر 2011.

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة والنصف بعد الزوال.
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مطلب رقم 21596 - 21

تاريخ اإليداع : 03  فبراير  2021.

طالبا التحفيظ : 

لشهب علي بن محمد.

الشيبل أحمد بن بوشتى على الشياع مناصفة بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سهب إزمران

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الشيبل2

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز

موقعه : موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاهلة، جماعة الصميعة ، قيادة 

بني وراين الغربية، دوار كديات.

مساحته : 01 هكتار 12 آر 51 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد شحيمة 

شرقا : ورثة احلاج علي ، اخلياري ميمون

جنوبا : الشعبة

غربا : عبداهلل ولد حمو وعلي. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 شوال 1432 

موافق 07 سبتمبر 2011.

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21597 - 21

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021 .

طالب التحفيظ : مصطفى حنني بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البركة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة

نوعه : أرض عارية

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة ، حي األمل. 

مساحته : 01 آر44 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 12463 - 21 

شرقا : الصفا عبداهلل.

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 ذو القعدة1435 موافق 16 سبتمبر 2016.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 صفر 1441 موافق 23 اكتوبر 2019.

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21598 - 21

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021

طالبو التحفيظ :

الشرقي محمد بن عبدالسالم

الشرقي عبداهلل بن عبد السالم

الشرقي خالد بن عبد السالم

الشرقي إدريس بن عبد السالم 

الشرقي امحمد بن عبد السالم على الشياع فيما بينهم بنسبة 2/8 لكل 

واحد من األول والثاني والثالت و 1/8 لكل واحد من الرابع واخلامس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكعدة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكعدة

نوعه : أرض فالحية بها منزل وأشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، جماعة أوالد ازباير، احملل املدعو : 

مزارع دوار باب هوارة.

مساحته : 40 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق. 

شرقا : اوالد حسينة

جنوبا : اوالد حسينة

غربا : ورثة أبزير محمد بن أحمد

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة شمسية لنسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ذو احلجة 1390 

موافق 21 ابريل 1971.

- صورة شمسية لعقد بيع عرفي مؤرخ 09 سبتمبر 1982.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 صفر 1436 موافق 21 نوفمبر 2015.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 16 صفر 1436 موافق 

27 نوفمبر 2015. 

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21599 - 21

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021 .

طالب التحفيظ : إدريس أقرطيط ابن محمد3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تغروت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك قرطيط

نوعه : أرض فالحية بها بنائني أحدهما من سفلي وطابق أول واآلخر 

من سفلي وبها مسبح.

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

الغربية، احملل املدعو : مزارع افران ايت عسو.

مساحته : 87 آر67 سنتيار تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : فاطمة بنت حلسن

جنوبا : ورثة آيت عبد العالي

غربا : افرطاس حمو. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

28 رجب 1417  - نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 

موافق 09 ديسمبر 2020.

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 ربيع الثاني 1442 

موافق 09 ديسمبر 2020.

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21600 - 21

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021 .

طالب التحفيظ : الشايب محمد بن احلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكدية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكدية

نوعه : أرض عارية

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

مزارع الثالتاء.

مساحته : 06 آر64 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اليوسفي عبد القادر 

شرقا : طريق عمومي

جنوبا : زنقة

غربا : عاديلي أحمد بن محمد. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 اغسطس 1994 .

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21601 - 21

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021 .

طالب التحفيظ : الشارف محمد بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغروت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تاغروت

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار إفران.

مساحته : 15 آر47 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الطريق

جنوبا : الشارف بلقاسم

غربا : اليعقوبي محمد ومن معه. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ربيع الثاني 1442 موافق 

15 ديسمبر 2020.

على   2021 ابريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21602 - 21

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : لوبنى خرباش بنت حفيظ

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغروت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تاغروت

نوعه : أرض عارية

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

دوار الشقة.

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : كنزة الطواش

شرقا : طريق

جنوبا : ورثة اوالد اخملتار الطواش

غربا : الساقية 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 جمادى األولى 1442 موافق 04 يناير 2021.

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

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 رجب 1419 موافق 31 اكتوبر 1998.

على   2021 ابريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21603 - 21

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021 .

طالب التحفيظ : ادريس اقرطيط بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دويز

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دويز

نوعه : أرض فالحية.

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

دوار إفران.

مساحته : 89 آر77 سنتيار تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : فاطمة بنت حلسن

جنوبا : ورثة آيت عبد العالي

غربا : اقرطاس حمو 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 جمادى التانية 1427 موافق 22 يوليو 2006.

- رسم موجب حيازة عدلي مؤرخ في 01 جمادلى التانية 1427 موافق 

27 يونيو 2006.

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 29104 - 21

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف تازة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد اوالد قناعة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد اوالد قناعة

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة اوالد زباير، احملل املدعو : اوالد قناعة

مساحته : 12 آر77 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : طريبق محمدين

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة : 

على   2021 ابريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 29105 - 21

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف تازة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خربة شهبون

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خربة شهبون

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة اوالد زباير. 

مساحته : 20 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : علي الكرجة

شرقا : شهبون محمد

جنوبا : محمد كحيوح

غربا : لزعر حليوح

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 ابريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة زواال.

مطلب رقم 29106 - 21

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف تازة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرجيل أيضا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرجيل أيضا

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة اوالد زباير، احملل املدعو : اوالد قناعة.

مساحته : 77 آر 59 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الزرفوفي علي ، ورثة عبدالرحمان اخلطار

شرقا : ورثة احلسني الدراوي

جنوبا : السهب

غربا : ورثة احمد الفقير، الطاهر الدراوي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 ابريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية بعد الزوال.

مطلب رقم 29107 - 21

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021

طالب التحفيظ : 

بلقاسم اغليل بن حماد

الصافية اغليل بنت حماد

خديجة اغليل بنت حماد

عيادة اغليل بنت حماد

حدهم اغليل بنت حماد

مرزوقة اغليل بنت حماد

حادة اغليل بنت حماد

فاطمة اغليل بنت حماد، على الشياع فيما بينهم بنسبة 2/9 لألول 

و 1/9 لكل واحدة من الباقيات

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرجع حلمر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجع حلمر

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : مدينة تازة ، جماعة تازة ، احملل املدعو : حي السالم. 

مساحته : 20 آر32 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطاهر أغليل 
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شرقا : الرسم العقاري عدد 5814/ف ، بوغاللة كمال.

جنوبا : عائشة غليل ، عزوز معيش، معيش اجلياللي.

غربا : أغليل رشيد، محمد أغليل.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1438 موافق 

27 يناير 2017.

على   2021 ابريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 29108 - 21

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف تازة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بني األبوار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بني األبوار

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة اوالد زباير. 

مساحته : 54 آر29 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : قزيقز احلسني، قزيقز عبد اهلل.

شرقا : قزيقز احلسني، بوكديرة محمد

جنوبا : قريط علي

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 29109 - 21

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف تازة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بني األبوار2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بني األبوار2

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة اوالد زبايراحملل املدعو : هالملة.

مساحته : 70 آر40 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احالمني عبدالسالم

شرقا : قزيقز محمد، احالمني عبدالسالم

جنوبا : قشيرة أحمد ، قزيقز احلسني.

غربا : قزيقز أحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية عشرة زواال.

مطلب رقم 29110 - 21

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : نظارة أوقاف تازة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بني األبوار3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بني األبوار3

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة، جماعة وقيادة اوالد زبايراحملل املدعو : هالملة.

مساحته : 19 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احالمني عبدالسالم

شرقا : طريق

جنوبا : ورثة ازغالي عبد اهلل، حمو خديجة.

غربا : حالمني عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2021 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التانية بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " األمل " 

مطلب رقم 3107 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 4386 املؤرخة فـي : 20 نوفمبر 1996

، فإن مسطرة حتفيظ  02 مارس 2021   : مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في 

امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا على الشياع في إسم السيدين :

1 - محمد املوزازي بن بلقاسم واجباته املشاعة وقدرها 20 آر ،

2 - محمد كوسكوس بن محمد مبا تبقى من امللك.

وكذا   2012 مارس   08 بتاريخ  بتازة  اإلبتدائي  احلكم  على  بناء  وذالك 

 2019 اكتوبر   07 بتاريخ  واملوقع  املزازي  علي  للسيد  التبليغ  محضر 

نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة.     

 

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28172 - 22 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021

عن  نيابة  السراغنة  قلعة  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة

امللك املسمى : "بقعة ايت سي دحان"

نوعه : أرض فالحية 
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جماعة  صنهاجة،  الصهريج  دائرة  السراغنة،  قلعة  إقليم   : موقعه 

أوالد خلوف، احملل املدعو دوار أوالد عليليش

مساحته : )32 آر 58 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة التهامي بن القادة 

شرقا : الساقية 

جنوبـا : الدحاني عبدالوهاب 

غربـا : ورثة لكبير بن محمد والرسم العقاري عدد 28059 22 

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 118 مؤرخة في 03 فبراير 2021

على   2021 أبريل   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة )11h00min( صباحا 

مطلب رقم 28173 - 22 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021

عن  نيابة  السراغنة  قلعة  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة

امللك املسمى : "بقعة أكفاي"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

جماعة  صنهاجة،  الصهريج  دائرة  السراغنة،  قلعة  إقليم   : موقعه 

سور العز، احملل املدعو أوالد عامر

مساحته : )30 آر 12 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق عمومي 

شرقا : موالي ادريس بن عبدالقادر

جنوبـا : ورثة بن محمد 

غربـا : طريق 

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 116 مؤرخة في 03 فبراير 2021

على   2021 أبريل   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف )12h30min( زواال

مطلب رقم 28174 - 22 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021

عن  نيابة  السراغنة  قلعة  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة

امللك املسمى : "بقعة اوالد خلخال 1"

نوعه : أرض فالحية 

جماعة  صنهاجة،  الصهريج  دائرة  السراغنة،  قلعة  إقليم   : موقعه 

اوالد خلوف، دوار أوالد اعليليش

مساحته : )05 آر 58 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : ورثة بن سي عالل 

جنوبـا : ورثة بن سي عالل 

غربـا : الراضي ادريس

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 117 مؤرخة في 03 فبراير 2021

على   2021 أبريل   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة )10h00min( صباحا 

مطلب رقم 28175 - 22 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021

عن  نيابة  السراغنة  قلعة  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة

امللك املسمى : "مسجد بوروطة السويقة"

نوعه : مسجد 

عمر،  بويا  جماعة  العطاوية،  دائرة  السراغنة،  قلعة  إقليم   : موقعه 

بوروطة السويقة 

مساحته : )05 آر 06 س( تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق والتومي عبد اإلله 

شرقا : الشاوي مصطفى 

جنوبـا : ورثة احلاج الفضالي 

غربـا : ورثة احلاج عبد الكبير 

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 119 مؤرخة في 03 فبراير 2021

على   2021 أبريل   08 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة )09h00min( صباحا 

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة بالنيابة 

فتح اهلل سراج   

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10321 - 25

تاريخ االيداع : 29 يناير 2021 

طالبو التحفيظ : السيد محمد الشرايبي بن عبد الكرمي ومن معه .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " التيرس وبادو".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التيرس وبادو "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت احملل املدعو " اوالد يوسف ".
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مساحته : 62 آ 17س تقريبا . 

شماال : ورثة الشيخ بوشعيب، ممر ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 22025/س؛

جنوبا : ورثة ملقدم احمد؛

غربا : ورثة الشيخ بوشعيب.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 04 في   307 عدد   134 بكناش  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة 

أكتوبر 2016؛

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 32 عدد 03 في 20 أبريل 2000؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 3 عدد 211 في 11 فبراير 2019؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 32 عدد 12 في 13 فبراير 2019؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 43 عدد 251 في 25 

ديسمبر 2014؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 143 عدد 73 في 21 يونيو 2017؛

نسخة لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 09 عدد 371 في 30 يناير 2019؛

على   2021 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10322 - 25

تاريخ االيداع : 02 فبراير 2021

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة املذكوري الزيدي.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار عائشة"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف  احملل املدعو "اوالد املكي ".

مساحته : 07 آ 13س تقريبا . 

شماال : ورثة احلاج املعطي؛

شرقا : ورثة احلاج املعطي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 17150 - 25 ؛

غربا : مسلك عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 146 عدد 256 في 20 نوفمبر 2017؛

شهادة إدارية مؤرخة في 13 أكتوبر 2017؛

على   2021 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10323 - 25

تاريخ االيداع : 02 فبراير 2021 

طالب التحفيظ : السيد محمد حفيظ .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد سيدي احمد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد سيدي احمد "

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 55 آ تقريبا . 

شماال : ممر ؛

شرقا : شركة رخام الصحراء؛

جنوبا : سيل املاء وورثة بوعزاوي بن برا؛

غربا : حدو بن حدو وورثة عبد القادر بن حدو .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 183 عدد 46 في 18 يناير 2021؛

شهادة إدارية مؤرخة في 12 يناير 2021؛

على   2021 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10324 - 25

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021 

طالب التحفيظ : السيد جواد عبد الدين بن محمد.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض اخلير"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " الضبيات".

مساحته : 1 هـ تقريبا . 

شماال : الطريق ؛

شرقا : كناني عبد الغاني؛

جنوبا : الفنيس ادريس ؛

غربا : كناني احمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 133 عدد 333 في 13 أكتوبر 2020؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 178 عدد 229 في 16 نوفمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 05 أغسطس 2020؛

على   2021 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10325 - 25

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021 

طالب التحفيظ : السيد النوري عادل بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البيرات ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد النوري"

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 01 هـ 50 آ تقريبا . 

شماال : زمزم االدريسي محمد ؛
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شرقا : الرسم العقاري رقم : 23534/س ،

الرسم العقاري رقم : 11673/س؛

جنوبا : عبد السالم سالم؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 165 عدد 04 في 

14 ماي 2019؛

صورة شمسية لرسم اصالح لشراء عدلي مضمن بكناش 113 عدد 215 

في 15 أغسطس 2019؛

صورة شمسية لرسم مخارجة رضائية مضمن بكناش 166 عدد 311 

في 28 أكتوبر 2019؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 17 أكتوبر 2019؛

على   2021 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10326 - 25

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021 

طالبا التحفيظ : 

السيد زمزم االدريسي 

محمد بن موالي علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البيرات ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد امين "

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 01 هـ 83 آ 28 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 25763 - 25 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 11673/س؛

جنوبا : النوري عادل ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 165عدد 04 في 14 ماي 2019؛

رسم مخارجة رضائية عدلي مضمن بكناش 166عدد 311 في 

28 أكتوبر 2019؛

رسم إصالح شراء عدلي مضمن بكناش 113 عدد 215 في 15 

أغسطس 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 10 ماي 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 17 أكتوبر 2019؛

على   2021 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلاديةعشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10327 - 25

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021 

طالب التحفيظ : السيد تاج الدين بن ادريس بن محمد..

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بنحمالت ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أم غزال "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو " العكبان ".

مساحته : 01 هـ 07 آ 30 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 15332 - 25؛

شرقا : ممر، القندوسي رضوان والقندوسي محمد؛

جنوبا : ورثة القندوسي القدميري؛

غربا : ورثة حلسن ولد دحمان .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 163  عدد 157 في 24 أبريل 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 182  عدد 113 في 25 ديسمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 25 مارس2019؛

على   2021 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10328 - 25

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021 

طالب التحفيظ : السيد شرادي عبد اللطيف بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرشية"

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 60 آ تقريبا . 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 25021/ر ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الزوهرة البغادي وورثة رشقي محمد؛

غربا : فكري مينة ومن معها .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

111 عدد 201  بكناش  لرسم موجب عدلي مضمن  صورة شمسية 

في 26 يونيو 2019؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 18 عدد 98 

في 06 ديسمبر 2000؛

صورة شمسية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 17 مارس 1993؛

صورة شمسية محضر إجراء قسمة وفرز واجب في عقار غير محفظ

صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مضمن بكناش 76 عدد 123 في 

12 أغسطس 2008؛

صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مضمن بكناش 73 عدد 297 في 

30 نوفمبر 2020؛
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صورة شمسية حلكم عدد 88/17 ملف رقم : 23/2013.؛

صورة شمسية لشهاد إدارية مؤرخة في 30 أكتوبر 2019؛

صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في 30أكتوبر 2017؛

على   2021 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10329 - 25

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021 

طالبو التحفيظ السادة : 

فكري مينة بنت عبد الكرمي بنسبة 8/64

محمد جالل الشرادي بن عبد الكبير 

سناء جالل الشرادي بنت عبد الكبير 

خالد جالل الشرادي بن عبد الكبير 

نوال جالل الشرادي بنت عبد الكبير 

لبلى جالل الشرادي بنت عبد الكبير

زينب جالل الشرادي بنت عبد الكبير 

للذكر مثل حظ االثنتني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرشية "

نوعه : أرض فالحية 

اوالد   " املدعو  احملل  الشراط  جماعة  بنسليمان  اقليم   : موقعه 

بنيوسف".

مساحته : 25 آ تقريبا . 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 25021/ر ؛

شرقا : شرادي عبد اللطيف؛

جنوبا : الزوهرة البغادي وورثة الرشقي محمد؛

غربا : الرشقي السعدية ومن معه .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

صورة شمسية لرسم قسمة عدلي بتاريخ 17 مارس 1993؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 21 عدد 3746 في 

07 ديسمبر 2005؛

صورة شمسية حلكم عدد 88/17 ملف رقم : 23/2013

صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخة 30 أكتوبر 2017؛

صورة شمسية محضر إجراء قسمة وفرز واجب في عقار غير محفظ؛

صورة شمسية مللحف إصالح مضمن بكناش 33 عدد 508 في 

03 يناير 2019؛

صورة شمسية لوكالة مفوضة مضمن بكناش 41 عدد 37 في 

19 ديسمبر 2018؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 13 أكتوبر 2020؛

صورة شمسية خلبرة مؤرخة في 29 نوفمبر 2016؛

على   2021 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال .

مطلب رقم 10330 - 25

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2021 

طالب التحفيظ : السيد البوعزاوي الرامي بن احمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كراسي 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كراسي 3 "

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 72 آ تقريبا . 

شماال : ورثة طيبي بن بوزيان ؛

شرقا : ورثة محمد بن ناصر ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 23419 - 25.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 181 عدد 112 في 11 نوفمبر 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 15 أكتوبر 2020؛

على   2021 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" حبل الدار " 

مطلب رقم : 2932 - 25 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديد

باجلريدة الرسمية رقم : 235 املؤرخة في 02 يوليو 2003.

مسطرة  فان   2021 يناير   28 فـي  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" حبل الدار " موضوع مطلب التحفيظ رقـم : 

2932 - 25 الكائن باقليم بنسليمان جماعةعني تيزغة دوار القطابة 

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

عزيز بن محمد مبساحة قدرها : هكتاران اثنان بدال من هكتارا واحدا 

و97آ 97س التي اظهرها التصميم العقاري .

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" احلوض" مطلب 

رقم : 9787 - 25 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1116 املؤرخة في 20 ماي 2020

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ فـي 25 يناير 2021 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" احلوض " موضوع مطلب التحفيظ رقـم : 9787 - 25 

الكائن باقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل تتابع من االن 

مرجان  الغنيمي  السيد   : التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا 

بن عزوز مبساحة قدرها : هكتاران اثنان و 18 ارا و 07 سنتيارا بدال من 

هكتاران اثنان املصرح بها .

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

- رسم موجب عدلي مضمن بكناش 123 عدد 13 بتاريخ 06 يناير 2021 .
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" احلوض" 

مطلب رقم : 9789 - 25 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 1145 املؤرخة في 09 ديسمبر 2020 .

مسطرة  فان   2021 يناير   25 فـي  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 : رقـم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " احلوض  املسمى"  امللك  حتفيظ 

الكوامل  دوار  الزيايدة  جماعة  بنسليمان  باقليم  الكائن   25  -  9789

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

ارا و 43 سنتيارا بدال من  : هكتار واحد و 62  مرجان بن عزوز مبساحة قدرها 

هكتار واحد 21آ املصرح بها .

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

- رسم موجب عدلي مضمن بكناش 123 عدد 13 بتاريخ 06 يناير 2021 .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ظهر العشلوج " 

مطلب رقم : 6558 - 25 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 939 املؤرخة في 28 ديسمبر 2016

مسطرة  فان   2021 يناير   27 فـي  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  " موضوع مطلب  العشلوج  املسمى" ظهر  امللك  حتفيظ 

رقـم : 6558 - 25 الكائن باقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار 

اوالد علي تتابع من االن فصاعدا 

بالنسة إليهم بالنسب التالية : 

-بنمبارك جمال الدين بن عمر بنسبة 10645922926/44068147200

- طوطو بنت زيان موسى بنسبة 4037299200/44068147200

- زيان محمد بن عبد اهلل بن موسى بنسبة 4710340800/44068147200

السيد وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

- حكم ابتدائ عدد 89 صادر بتاريخ 23 يناير 2018 ملف عدد 254/201.

- شهادة عدم الطعن بالنقض عدد 62/2019 بتاريخ 14/11/2019.

- صورة شمسية لنسخة لرسم شراء عدد 401 كناش االمالك 52 .

- صورة شمسية لنسخة لرسم شراء عدد 401 كناش االمالك 52 .

- صورة شمسية لرسم صدقة عدد 424 كناش االمالك 77

- صورة شمسية لرسم اراثة مؤرخ في 20/06/1988.

مع االشارة ان النسبة التي أضيفت الى واجب السيد زيان محمد بن 

عبداهلل بن موسى التي هي : 4632724800/44068147200.

استنادا الى االحكمام القضائية املذكورة اعاله 

وذلك وفق التفصيل االتي : 

- 116424000/44068147200 في حدود ما آل إليه إرثا من والده حسب 

رسم الشراء عدد 402 كناش 52.

- 159667200/44068147200 في حدود ما آل إليه إرثا من والده حسب 

 -4196966400/44068147200.52 كناش   401 عدد  الشراء  رسم 

حسب رسم صدقة عدد 424 كناش 77.

هذه النسب رسم الشراء 401 كناش 52.

هذه النسبة اخدت من واجب السيدة طوطو بنت زيان بن موسى.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" حرشية" 

مطلب رقم : 10144 - 25 الذي أدرج االعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 1128 املؤرخة في 12 أغسطس 2020

مسطرة  فان   2021 فبراير   02 فـي  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 : رقـم  التحفيظ  مطلب  موضوع  حرشي"  املسمى"  امللك  حتفيظ 

10144 - 25 الكائن باقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار اوالد صبيح 

تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد ة ابتسام احلمري .

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

- لعقد شراء توثيقي مضمن بكناش 19 عدد 517 بتاريخ

06 اغسطس 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" نخلة بوتشيش" 

مطلب رقم : 10167 - 25 الذي أدرج االعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 1132 املؤرخة في 9 سبتمبر 2020

مسطرة  فان   2021 فبراير   04 فـي  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  امللك املسمى" نخلة بوتشيش " موضوع مطلب  حتفيظ 

رقـم : 10167 - 25 الكائن باقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار الهرجنة 

تتابع من االن فصاعدا في اسم السيدتني : بودي رشيدة بنت لكبير

لعبودي فاطنة بنت الطيبي

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

- رسم اشهاد عدلي مضمن بكناش 14 عدد 125 بتاريخ 13 يناير 2021 .

بتاريخ 13  - رسم موجب حيلزة عدلي مضمن بكناش 125 عدد 17 

يناير 2021.

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان 

املصطفى مازي    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3822  - 26

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ : نور الدين لفطيسي بن ادريس

بصفته طالب التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : الرمل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الرمل 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى بن علي

مساحته : 30 ار 70 سنتيار

حدوده : 

شماال : طريق غير معبدة عرضها 05 امتار

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15329  - 25
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شرقا : ورثة احلدادة

غربا :  طريق معبدة عرضها 10 امتار

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1  - رسم ملكية عدلي عدد 223 كناش األمالك 142 بتاريخ 12 يناير 2021

2  - شهادة ادارية عدد 03/م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة سيدي موسى 

بن علي بتاريخ 30 ديسمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 ابريل 2021 على 

الساعة 09 و 30 د صباحا

مطلب رقم 3823 - 26

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021

طالب التحفيظ : محمد بنسكيج بن عبد اهلل

بصفته طالب التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : أرض بوبكر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بوبكر 

نوعه : أرض فالحية

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

مساحته : 13 ار 56 سنتيار

حدوده : 

شماال : بنسكيج محمد 

جنوبا : طريق عمومية غير معبدة عرضها 06 امتار

شرقا : الطريق االقليمية رقم 3301

غربا :  زروالة عبد العزيز - أرض احلاج عبد القادر

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 91 كناش األمالك 76 بتاريخ فاحت سبتمبر 2020

زناتة  قيادة  قائد  عن  صادرة  07/م.ش.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

بتاريخ 18 اغسطس 2020

3 - رسم شراء عدلي عدد 100 كناش األمالك 76 بتاريخ 03 سبتمبر 2020

4 - وكالة بتاريخ 21 سبتمبر 2020

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

الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان      

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41603 - 27

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة .

االسم الذي يعرف به امللك : 

 01 رقم  الدكان   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

اجلموس "

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن دكان .

 : املدعو  املكان  اكلموس  وجماعة  دائرة  خنيفرة،  اقليم   : موقعه 

اجلموس املركز .

مساحته : 25 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 05 ابريل 2021 على 

الساعة 11 و 30 د .

مطلب رقم 41604 - 27

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة .

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان رقم 02 اجلموس "

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن دكان .

 : املدعو  املكان  اكلموس  وجماعة  دائرة  خنيفرة،  اقليم   : موقعه 

اجلموس املركز .

مساحته : 25 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 05 ابريل 2021 على 

الساعة 12 .

مطلب رقم 41605 - 27

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة .

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكان رقم 03 اجلموس "

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن دكان .

 : املدعو  املكان  اكلموس  وجماعة  دائرة  خنيفرة،  اقليم   : موقعه 

اجلموس املركز .
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مساحته : 25 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 05 ابريل 2021 على 

الساعة 12 و 30 د .

مطلب رقم 41606 - 27

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2021 . 

طالب التحفيظ : امحزون قدي بن محمد .

االسم الدي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكر ازكاغ "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم خنيفرة، جماعة موحى احمو الزياني، املكان املدعو : 

دوار ايت بويشي .

مساحته : 02 هـ 50 آ 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابطاش محمد ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : املطلب رقم 13362 - 27 ؛

غربا : املطلب رقم 13362 - 27.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 114 مؤرخ في 24 يناير 2018 ؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 183 مؤرخ في 03 نوفمبر 1981؛

3 - نسخة من اراثة عدد 81 مؤرخة في 13 نوفمبر 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 ابريل 2021 على 

الساعة 09  و 30 د .

مطلب رقم 41607 - 27

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2021 . 

طالبة التحفيظ : يامنة بلفضيل بنت احمد .

االسم الدي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك يامنة "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : سيدي بوتزكاغت .

مساحته : 76 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عاطفي املكي ؛

شرقا : االزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : ورثة محمد بوعزى .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1399 مؤرخ في 03 يونيو 2002 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 209 مؤرخة في 20 يونيو 2019 .

3التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 ابريل 2021 على 

الساعة 14 .

مطلب رقم 41608 - 27

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2021 . 

طالب التحفيظ : يوسف باهرا بن محمد .

االسم الدي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك يوسف باهرا "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم خنيفرة، جماعة موحى احمو الزياني، املكان املدعو : 

ايت خاصة ، ايت حلسن اسعيد .

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق) ملك عمومي ( ؛

شرقا : محمد سواقي ، احلاج اكزي ؛

جنوبا : سمية اعميرة ؛

غربا : محمد سواقي ، احلاج اكزي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 136 مؤرخ في 02 مارس 2016 ؛

2 - نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 1585/1988 مؤرخ في 20 ماي 1988.

3 -شهادة ادارية عدد 03 مؤرخة في 29 يناير 2021 .

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

الساعة 09  و 30 د .

مطلب رقم 41609 - 27

تاريخ االيداع : 09 فبراير 2021 . 

طالب التحفيظ : املصطفى فاضيلي بن فراجي .

االسم الدي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فاضيلي "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

موقعه : اقليم خنيفرة، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حتجاويت.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛
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شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : اجملدوبي محمد ؛

غربا : هاشيمي حسن .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1069 مؤرخ في 19 يوليو 1993 ؛

2 - رسم عدلي عدد 386 مؤرخ في 15 فبراير 2011 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 20 مؤرخة في 15 ديسمبر 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 ابريل 2021 على 

الساعة 09  و 30 د .

مطلب رقم 41610 - 27

تاريخ االيداع : 09 فبراير 2021 . 

طالب التحفيظ : زوهيرعمراوي بن موحى .

االسم الدي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار عمراوي "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : امالو اغرينب

مساحته : 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : موالي الصديق ؛

شرقا : ؛ميمون بلحاج ؛

جنوبا : محمد بلحاج ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 13 مؤرخ في 09 يناير 2020 ؛

2 - نسخة من رسم عدلي عدد 709 مؤرخ في 27 فبراير 1980.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 ابريل 2021 على 

الساعة 09  .

مطلب رقم 41611 - 27

تاريخ االيداع : 11 فبراير 2021 . 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي  : 

1 - احلسان جديد بن علي.

2 - رابحة موجات بنت العربي .

االسم الدي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جديد "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : الكورس ، زنـــقة 40 رقم 38 .

مساحته : 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العمراني حلسن ؛

شرقا : العمراني حلسن ؛

جنوبا : كدية صالح ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 2833 مؤرخ في 10 ماي 1987 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 2117 مؤرخ في 05 اغسطس1987؛

3 - شهادة ادارية عدد 361 مؤرخة 10 ديسمبر 2020 .

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

الساعة 09  و 30 د .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بخنيفرة 

طارق فضيلي    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 53510 - 28

تاريخ اإليداع :  08  فبراير 2021.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : الثانوية التأهيلية املرابطني.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الثانوية التأهيلية املرابطني. 

نـوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن مدرسة ؛

موقعه : مدينة تنغير، احملل املدعو : مركز تنغير.

مسـاحتـه : 01 هك 29 ار 06 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : اراضي اجلموع .

شـرقـا : الدولة امللك اخلاص )رسم عقاري عدد 9869 - 28( .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : رسم شراء مثبث التاريخ بتاريخ 18 سبتمبر 2019 

- قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 02 فبراير 2012 

- نسخة مطابقة لألصل من قرار اإلذن باقتناء قطعة أرضية مؤرخ في 

16 ماي 2012 

- رسم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  09  ابريل 2021 على الساعة : العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     
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محافظة الرماني

مطلـب رقم 7217 - 29

تاريـخ اإليـداع : 28 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : محمد ابو اليقني بن بوسلهام.

اإلسم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " ملرامد 1".

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

نوعه : " ارض فالحية ".

البالد  الرماني، جماعة جمعة مول  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

قبيلة النجدة 2 دوار احلوامد.

مسـاحتـه : 01 هكتار 35 آر 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : الطريق العمومية.

شرقا : مينة ابو اليقني بنت بوسحاق.

جنوبا : ورثة بوعزة بن العروسي. 

غـربا : محمد بن عائشة.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 2020 .

 - شهادة ادارية عدد 20 بتاريخ 15 سبتمبر 2020 .

 - تصميم هندسي.

املؤقت هو يوم 30 مارس 2021  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلـب رقم 7218 - 29

تاريـخ اإليـداع : 28 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : محمد ابو اليقني بن بوسلهام.

اإلسم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " ملرامد 2"

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

نوعه : " ارض فالحية ".

البالد  الرماني، جماعة جمعة مول  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

قبيلة النجدة 2 دوار احلوامد.

مسـاحتـه : 00 هكتار 75 آر 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : مينة ابو اليقني بنت بوسحاق.

شرقا : الطريق العمومية

جنوبا : ورثة بوعزة بن العروسي. 

غـربا : ورثة بوعزة بن العروسي. 

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 2020 .

 - شهادة ادارية عدد 21 بتاريخ 15 سبتمبر 2020 .

املؤقت هو يوم 30 مارس 2021  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلـب رقم 7219 - 29

تاريـخ اإليـداع : 28 يناير 2021 .

طالب التحفيظ : محمد ابو اليقني بن بوسلهام.

اإلسم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " كصعة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كصعة".

نوعه : " ارض فالحية ".

البالد  الرماني، جماعة جمعة مول  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

قبيلة النجدة 2 دوار احلوامد.

مسـاحتـه : 01 هكتار 80 آر 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : الطريق العمومية -الرسم العقاري عدد 6338 - 29.

شرقا : الرسم العقاري عدد 1985 - 29.

جنوبا : ورثة بوعزة بن العروسي - الطريق العمومية. 

غـربا : الرسم العقاري عدد 11478/ر.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 2020 .

 - شهادة ادارية عدد 22 بتاريخ 15 سبتمبر 2020 .

 - تصميم هندسي.

املؤقت هو يوم 30 مارس 2021  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة الثانية عشر زواال.

مطلـب رقم 7220 - 29

تاريـخ اإليـداع : فاحت فبراير 2021.

طالبو التحفيظ : 

1 - بوعزة بوصير بن عبد القادر بن لبصير بنسبة 6470/119000.

 2- محمد بوصير بن عبد القادر بن لبصير بنسبة 6470/119000.

3 - احمد بوصير بن عبد القادر بن لبصير بنسبة 6470/119000.

4 - عبد اهلل بوصير بن عبد القادر بن لبصير بنسبة 6470/119000.

5 - حسن بوصير بن عبد القادر بن لبصير بنسبة 6470/119000.

6 - املصطفى بوصير بن عبد القادر بن لبصير بنسبة 6470/119000.

7 - رشيد بوصير بن عبد القادر بن لبصير بنسبة 6470/119000.

8 - يامنة بوصير بنت عبد القادر بن لبصير بنسبة 3235/119000.

9 - فتيحة بوصير بنت عبد القادر بن لبصير بنسبة 3235/119000.

10 - رشيدة بوصير بنت عبد القادر بن لبصير بنسبة 3235/119000.

11 - امليلودية بوصير بنت عبد القادر بن لبصير بنسبة 3235/119000.

12 - فاطنة بوصير بنت عبد القادر بن لبصير بنسبة 3235/119000.

13 - نعيمة بوصير بنت عبد القادر بن لبصير بنسبة 3235/119000.
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14 - حادة ملكندز بنت محمد بنسبة 4620/119000.

15 - حليمة املوساوي بنت املوساوي بنسبة 4620/119000.

16 -مرمي حروسي بنت امليلودي بنسبة 2814/119000.

17 - احمد بوصير بن عبد اهلل بن لبصير بنسبة 5632/119000.

18 - امليلودي بوصير بن عبد اهلل بن لبصير بنسبة 5632/119000.

19 - محمد بوصير بن عبد اهلل بن لبصير بنسبة 5632/119000.

20 - فاطمة بوصير بنت عبد اهلل بن لبصير بنسبة 2816/119000.

21 -مينة بنت محمد بن جياللي بنسبة 2816/119000.

22 - عزيز بوصير بن علي بن البصير بنسبة 1877/119000.

23 - عبد املولى بوصير بن علي بن البصير بنسبة 1877/119000.

24 - عبد الرزاق بوصير بن علي بن البصير بنسبة 1877/119000.

25 - عبد الرحيم بوصير بن علي بن البصير بنسبة 1877/119000.

26 - محمد بوصير بن علي بن البصير بنسبة 1877/119000.

27 - عبد اهلل بوصير بن علي بن البصير بنسبة 1877/119000.

28 - سعاد بوصير بنت علي بنت البصير بنسبة 939/119000.

29 - زروالة بوصير بنت علي بن البصير بنسبة 939/119000.

30 - عمار بوصير بن علي بن البصير بنسبة 3289/119000.

31 - البصير بوصير بن علي بن البصير بنسبة 3289/119000.

اإلسم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " خلوابي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خلوابي".

نوعه : " ارض فالحية و للرعي ".

موقعه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة البراشوة قبيلة اوالد 

كثير 2 دوار اوالد مرزوك.

مسـاحتـه : 12هكتار 41 آر 70 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : ورثة محمد بن لبصير.

شرقا : الرسم العقاري عدد 14197/ر - 14563/ر.

جنوبا : الشعبة و من ورائها الرسم العقاري عدد 14563/ر. 

غـربا : سد سيدي محمد بن عبد اهلل.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2019 .

 - ملحق استدراكي لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 يونيو 2020.

 - رسم اصالح ملكية عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2020.

 - شهادة ادارية عدد 948/2019 بتاريخ 07 اغسطس 2019 .

 - شهادة ادارية عدد 813/2020 بتاريخ 08 اكتوبر 2020 .

 - تصميم املوقع وتصميم اصالحي.

 -رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 مارس 2012.

 - اصالح رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 ماي 2012.

 -رسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2015.

 2021 ابريل   02 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلـب رقم 7221 - 29

تاريـخ اإليـداع : 03 فبراير 2021 .

طالبو التحفيظ : 

 1- ابراهيم عطوي بن بنعطية بن احلاج بنسبة 3870720/38707200

 2- بن التامي بن الكبير بن احلسن بنسبة بنسبة 7741440/38707200

3 -طوطو رزقي بنت الفاطمي بنسبة 1375360/38707200

4 -العباسية رزقي بنت احمد بن الكبير بنسبة 658560/38707200

5 - فاطمة رزقي بنت احمد بن الكبير بنسبة 658560/38707200

6 - محمد رزقي بن احمد بن الكبير بنسبة 1317120/38707200

7 - عبد العالي رزقي بن احمد بن الكبير بنسبة 1317120/38707200

8 - بوعزة رزقي بن احمد بن الكبير بنسبة 1317120/38707200

9 -مينة رزقي بنت الشريف بن الكبير بنسبة 1290240/38707200

10 - فتيحة رزقي بنت الشريف بن الكبير بنسبة 1290240/38707200

11 - خديجة رزقي بنت الشريف بن الكبير بنسبة 1290240/38707200

12 - مرمي رزقي بنت الشريف بن الكبير بنسبة 1290240/38707200

13 - محمد رزقي بن الشريف بن الكبير بنسبة 645120/38707200

14 - ادريس رزقي بن الشريف بن الكبير بنسبة 645120/38707200

15 - عبد الكبير رزقي بن الشريف بن الكبير بنسبة 645120/38707200

16 - رشيد رزقي بن الشريف بن الكبير بنسبة 645120/38707200

17 -رقية رزقي بنت مول لبالد بنسبة 967680/38707200

18 -بنعزوز رزقي بن امليلودي بن الكبير بنسبة 967680/38707200

19 - محمد رزقي بن امليلودي بن الكبير بنسبة 967680/38707200

20 - خالد رزقي بن امليلودي بن الكبير بنسبة 967680/38707200

21 - بن الفاطمي رزقي بن امليلودي بن الكبير بنسبة 967680/38707200

22 - احمد رزقي بن امليلودي بن الكبير بنسبة 967680/38707200

23 - عبد االله رزقي بن امليلودي بن الكبير بنسبة 967680/38707200

24 - الزوهرة رزقي بنت امليلودي بن الكبير بنسبة 483840/38707200

25 - نعيمة رزقي بنت امليلودي بن الكبير بنسبة 483840/38707200

26 -رابحة الداروة بنت احمد بن املصطفى بنسبة 552960/38707200

27 - الشريفة الداروة بنت احمد بن املصطفى بنسبة 552960/38707200

28 - يطو الداروة بنت احمد بن املصطفى بنسبة 552960/38707200

29 - فاطمة الداروة بنت احمد بن املصطفى بنسبة 552960/38707200

30 - امليلودية الداروة بنت احمد بن املصطفى بنسبة 552960/38707200

31 - املعطي الداروة بن احمد بن املصطفى بنسبة 1105920/38707200

32 - السعدية النجادي بنت احلاج بن عزوز بنسبة 164640/38707200

33 - نعيمة رزقي بنت املهدي بن احمد بنسبة 186592/38707200

34 - الياس رزقي بن املهدي بن احمد بنسبة 373184/38707200

35 - ادم رزقي بن املهدي بن احمد بنسبة 373184/38707200

اإلسم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " الوجلة سيدي اخليج"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الوجلة سيدي اخليج ".



969 عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(

نوعه : " ارض فالحية ".

البالد  الرماني، جماعة جمعة مول  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

قبيلة النجدة 1 دوار اوالد عون.

مسـاحتـه : 09هكتار 20 آر 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : واد كرو.

شرقا : ورثة القايد مول البالد - الرسم العقاري عدد 740 - 29.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8745/ر - الرسم العقاري عدد 4808 - 29.

غـربا : الرسم العقاري عدد 15129/ر.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في متم شوال 1347.

 -رسم موافقة على وحدة قياسية عدلي مؤرخ في 27 محرم 1441)27 

سبتمبر 2019-(.

 -رسم استدراك عدلي مؤرخ في 17 صفر 1442 )07 اكتوبر 2020(

 -رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 رجب 1416 )18 ديسمبر 1995(

)II 1423 )01 -09 -2002 رسم صدقة عدلي مؤرخ في 23 جمادى- 

)I 1433 )06 -04 -2012 رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 جمادى- 

 -رسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت صفر 1395 )17 02- 1975-(

 -رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 محرم 1408 )14 09- 1987-(

 -رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 ربيع االول 1424 )29 06- 2003-(

 -رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 دو احلجة 1438 )08 09- 2017-(

 -رسم اراثة عدلي مؤرخ 21 دو احلجة 1437 )24 09- 2016-(

 -رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 ربيع االول 1437 )10 01- 2016-(

 -شهادتني لتوحيد االسم مؤرختني في 20 01- 2017/23- 08- 2017-

 2021 ابريل   05 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلـب رقم 7222 - 29

تاريـخ اإليـداع : 03 فبراير 2021 .

طالبا التحفيظ : 

1 -عبد القادر باطر بن الكبير بنسبة 1/2

2 -فاطمة باطر بن الكبير بنسبة 1/2

اإلسم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " فدان السليليخة املرس"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان السليليخة املرس".

نوعه : " ارض فالحية ".

البالد  الرماني، جماعة جمعة مول  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

قبيلة النجدة 2 دوار الكرينات.

مسـاحتـه : 02 هكتار 70 آر 60 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 15606/ر.

شرقا : الرسم العقاري عدد 15606/ر.

جنوبا : ورثة الكبير بن قدور. 

غـربا : الرسم العقاري عدد 12798/ر.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في5 صفر 1429 املوافق 

ل 12 فبراير 2008 .

 2021 ابريل   05 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة الثانية عشرة زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بوسالم " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد : 3171 - 29

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4360 

بتاريخ 28 ماي 1996 واملتبوعة بإعالن عن انتهاء التحديد

 نشر باجلريدة الرسمية عدد 958 بتاريخ 10 ماي 2017.

مسطرة  فان   ،2021 يناير   19 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضـى 

 : عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  "بوسالم"  املسمى  امللك  حتفيظ 

بوعلو،  أوالد  دوار  الغوالم،  الرماني، جماعة  بدائرة  الكائن   29  -  3171

أصبحت تتابع من االن فصاعدا على الشياع وحسب النسب التالية 

في اسم : 

1 -الزوهرة راشيدي بنت محمد بن العربي بنسبة 1/4.

2 - فاطنة الهادي بنت محمد بن العربي بنسبة 1/4.

3 - سليمان الشاهد بن محمد بن عيسى بنسبة 1/4.

4 - احمد الشاهد بن محمد بن عيسى بنسبة 1/4.

وذلك بناء على العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا بناء على : 

 2018 اكتوبر   25 بتاريخ   172 عدد  حكم  الرماني  ابتدائية  حكم   -  1

ملف عدد 177/1403/2017.

2 - شهادة بعدم التعرض واالستئناف او النقض بتاريخ 12 مارس 2019. 

3 - تقرير خبرة بتاريخ 20 مارس 2018.

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 اكتوبر 1940.

5 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 يناير 2015.

6 - عقد وكالة مفوضة مصحح االمضاء بتاريخ 20 يونيو 2014.

7 - عقد وكالة عرفي مصحح االمضاء في 03 يناير 2013.

8 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 اغسطس 2004.

9 -شهادة إدارية عدد 23/2012 بتاريخ 17 سبتمبر 2012.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اعوينة سيدي اسعيد " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد : 37350 -ر 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3187 

بتاريخ 28 نوفمبر 1973.

مبقتضـى مطلب إصالحي مؤرخ في 10 اغسطس 1978، فان مسطرة 

مطلب  موضوع   " اسعيد  سيدي  "اعوينة  املسمى  امللك  حتفيظ 

التحفيظ عدد : 37350 -ر الكائن بدائرة الرماني، جماعة الغوالم، دوار 

القدادرة، أصبحت تتابع من االن فصاعدا على الشياع وحسب النسب 

التالية في اسم : 

1 -الفنيري العربي بن احلاج امحمد بنسبة 54/144.
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2 - فاطنة بنت بوعمرو بن امحمد بنسبة 28/144.

3 - خلفية بنت مصطفى بنسبة 3/144.

4 - صفية الكبيرة بنت احلاج امحمد بنسبة 59/144.

وذلك بناء على العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا بناء على : 

عقد عرفي مؤرخ 22 سبتمبر 1973.

عقد عرفي مؤرخ 19 اغسطس 1974.

عقد عرفي مؤرخ 23 سبتمبر 1975.

عقد عرفي مؤرخ 29 ماي 1978.

احملافظ على األمالك العقـارية بالرماني بالنيابة

التهامي النوري    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-146370

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل ايت عبد بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " مزارع جماعة املعدر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"حدائق 1 " 

نوعه : أرض بورية عارية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو "بيفراتن 1 " 

مساحته : 01 هـ 12 آ 11 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة علي بن عبد الرحمان ، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 47133-31 وورثة عبد اهلل وحي ، 

جنوبا : ورثة وحي عبد اهلل ، 

غربا : ورثة وحي عبد اهلل ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 2021 ،

تصريح بالشرف مصحح االمضاء في 27 يناير 2021 .

على   2021 ابريل   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال

مطلب رقم 31-146371

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل ايت عبد بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " مزارع جماعة املعدر "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حدائق 2 " ،

نوعه : أرض بورية عارية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو " بيفراتن 2 " 

مساحته : 01 هـ 59 آ 83 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 48315-31 وورثة أمليل محمد ، 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-47206 ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-47132 ، 

غربا : ورثة وحي عبد اهلل ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 2021 ،

تصريح بالشرف مصحح االمضاء في 27 يناير 2021 .

على   2021 ابريل   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 30 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-146372

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالبا التحفيظ :

السيد احلسن احلريري بن محمد ،

السيد محمد بوحيل بن علي ،

مناصفة بينهما على الشياع ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ملك زنيكو "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " زنيكو" ،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار سيدي بوالفضايل " 

مساحته : 05 آ 08 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-12106 ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : برشيل فاطمة وفاطمة وحفيظة وعائشة اعبيل ، 

غربا : رع رقم 31-23271 ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 2017 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 28 أكتوبر 2020 عدد 09/م ت/3 .

على   2021 ابريل   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .
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مطلب رقم 31-146373

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالب التحفيظ : السيد محمد بوحيل بن علي ،

االسم الذي يعرف به امللك " قرعة الساحل 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قرعة الساحل 2 " ،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش " 

مساحته : 03 آ 03 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : أحموش احلسني وأحموش احمد ، 

شرقا : ورثة اجو أحموش ، 

جنوبا : أحموش رقية ، 

غربا : ورثة سي أحمد بن احلسني أحموش ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2017 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2017 ،

على   2021 ابريل   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146374

تاريخ اإليداع : فاحت فبراير 2021

طالب التحفيظ : السيد محمد بوحيل بن علي ،

االسم الذي يعرف به امللك " قرعة الساحل 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قرعة الساحل 2 " ،

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش "

مساحته : 03 آ 03 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : أحموش احلسني وأحموش احمد ، 

شرقا : ورثة اجو أحموش ، 

جنوبا : أحموش احلسني وأحموش أحمد ، 

غربا : ورثة سي أحمد بن احلسني أحموش ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2017 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2017 ،

على   2021 ابريل   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146375

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل ازايف بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " دار أزايف "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار أزايف " ،

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ،

موقعه : اجلماعة احلضرية بسيدي ايفني احملل املدعو "شارع محمد اخلامس" 

مساحته : 01 آ 59 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة واد اخملازن ، 

شرقا : شارع محمد اخلامس ، 

جنوبا : زنقة الرباط ، 

غربا : محمد كبدانة ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر 2020 ،

شهادة ادارية عن السيد القائد رئيس امللحقة االدارية الثالثة بسيدي 

ايفني مؤرخة في 27 نوفمبر 2020 عدد 04/2020 ،

على   2021 ابريل   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146376

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021

طالب التحفيظ : السيد احلسن حامى بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " املكرونات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الزمرا 4 " ،

نوعه : أرض زراعية بورية ،

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

مساحته : 04 هـ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : اداحلاج علي ، 

شرقا : اداومكنون ، 

جنوبا : شرادي فاطمة ، 

غربا : حسون اوموسى ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 08 يناير 2021 ،

نسخة طبق االصل لنسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 أكتوبر 1989 ،

نسخة طبق االصل لنسخة رسم هبة عدلي مؤرخ في 14 ماي 1992

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 05 نوفمبر 2020 ،

نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في فاحت فبراير 2021 .

على   2021 ابريل   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال .



عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(972

مطلب رقم 31-146377

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021

طالب التحفيظ : السيد أحمد طراهيم بن احلسن ،

االسم الذي يعرف به امللك " دار تكمي افال "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار تكمي افال " ،

نوعه : أرض عارية يخترقها تيار كهربائي ،

املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  جماعة   : موقعه 

"مزارع دوار اديحيا " 

مساحته : 31 آ 98 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-61902 ، 

شرقا : الصبار جامع بن أحمد ، 

جنوبا : الصبار جامع بن أحمد ، 

غربا : ممر ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ،

على   2021 ابريل   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-146378

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

طالبي التحفيظ :

السيد سعيد بوالعجني بن أحمد ،

السيدة زينة الراحت بنت محمد ،

السيد بلقاسم بوالعجني بن أحمد ،

السيد علي بوالعجني بن أحمد ، 

السيد احلسن بوالعجني بن أحمد ،

على الشياع بينهم بحصة 7/32 لكل واحد من الذكور و4/32 للزوجة ) األم (،

االسم الذي يعرف به امللك " اكي نبوارين "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أناس " ،

نوعه : أرض بورية عارية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو " اكي بوارين مزارع املعدر الكبير" 

مساحته : 24 آ 30 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بوليد محمد بن أحمد وورثة بوليد البشير ينوب عنهم محمد بوليد ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : ورثة أعطار مبارك ينوب عنهم عبد اهلل أعطار، 

غربا : عاييز عبد اهلل ،

احلقوق العينية : ارتفاق عمود كهربائي 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 ،

نسخة طبق االصل لنسخة رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 04 

يناير 2002،

على   2021 ابريل   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-146379

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

طالبا التحفيظ :

السيد محمد شنكيطي بن محمد ،

السيد احلبيب أمغار بن محمد ،

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك " دار لهري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"دار لهري" 

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع دوار تبلكوكت " 

مساحته : 01 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : محند بوراس ، 

شرقا : اليزيد بوراس ، 

جنوبا : الشارع ، 

غربا : الشارع ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ،

رسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2018 .

وكالة عرفية مؤرخة في 27 يناير 2021 .

على   2021 ابريل   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146380

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

طالب التحفيظ : السيد فودان أحمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " احمال على طريق ساقية البشنة داخل 

السور بتبوديبت "

طريق  على  احمال   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

ساقية البشنة داخل السور بتبوديبت " ،

نوعه : أرض بها منزل سفلي وطابق علوي واحد ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " طريق ساقية البشنة 

داخل السور بتبوديبت " 
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مساحته : 01 آ 02 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : احلسني البعمراني ، 

شرقا : احلسني البعمراني ، 

جنوبا : ورثة سي بهوش ، 

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2019 ،

نسخة طبق االصل لعقد هبة عرفي مؤرخ في 12 ماي 2003 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 نوفمبر 1989 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت أكتوبر 1997،

نسخة طبق االصل لنسخة رسم تنزيل عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 1984،

نسخة طبق االصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 13 أبريل 2011 

نسخة طبق االصل لنسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2002،

مؤرخ  وفريضة عدلي  اراثة  رسم  لنسخة  االصل  نسخة طبق 

في 08 فبراير 2011،

نسخة طبق االصل مللحق رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 

07 سبتمبر 2011 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 22 ماي 2018،

شهادة مطابقة االسم مؤالرخةفي 08 نوفمبر 2018 عقد رقم 57/2018 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 30 ديسمبر 2020 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 21 نوفمبر 2002 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 12 أكتوبر 2018 ،

 364 صحيفة   447 بعدد  ضمن  عدلية  لوكالة  االصل  طبق  نسخة 

كناش اخملتلفات رقم 35 بتاريخ في 12 أكتوبر 2018 ،

 360 صحيفة   445 بعدد  ضمن  عدلية  لوكالة  االصل  طبق  نسخة 

كناش اخملتلفات رقم 35 بتاريخ في 12 أكتوبر 2018 ،

نسخة طبق االصل لنسخة وكالة عدلية مؤرخة في 12 أغسطس 2020 ،

على   2021 ابريل   05 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " بن القاسمي "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1023 

املؤرخة في 08 اغسطس 2018،

حتفيظ  مسطرة  فإن   2021 فبراير  فاحت  في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

31 الكائن  امللك املسمى" بن القاسمي " مطلب التحفيظ رقم 128600 - 

باحملل املدعو تيرت 1 جماعة وقيادة ميراللفت دائرة واقليم سيدي ايفني تتابع 

الرحمان الكواسي بن أحمد ملساحة قدرها  من اآلن فصاعدا في اسم عبد 

96س وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكدا : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 .

نسخة طبق االصل لنسخة رسم وكالة عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2017 ،

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62602 - 35

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : جنان األمني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان األمني.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة اخلروب وأشجار الزيتون.

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

تكوارت آيت بيوض.

مساحته : 07 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني ولدان – وامقاشو احماد.

شرقا : ورثة العربي مديد

جنوبا : مديد حلسن

غربا : ورثة محمد ابوزيا.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 152 مؤرخة في 20 يناير 2021.

تاريخ التحديد 08 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62603 - 35

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك آيت عطار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك آيت اعطار.

نوعه : أرض فالحية.

جماعة  بيزضاض،  قيادة  داوود،  آيت  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

الزاويت، دوار اشرمون.

مساحته : 03 هـ 17 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : أمكاز – ورثة آيت معلم علي.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : ورثة الفقيه سي حسن.

غربا : وقيلة فاطمة – حلسن اعطار – الرسم العقاري عدد 12431/م.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 153 مؤرخة في 20 يناير 2021.

تاريخ التحديد 08 ابريل 2021 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 62604 - 35

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : محمد بوعزوزي بن الطاهر.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : سيدي العربي.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سيدي العربي.

نوعه : أرض فالحية بها مطفية.

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

دوار اليسرا.

مساحته : 08 هـ 61 آر 97 س. تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلمولى محمد - ورثة احلساسنة – جموع احلمولي.

شرقا : ورثة احلساسنة.

جنوبا : محمد بوعزوزي – طريق.

غربا : احمد اميدة.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 اغسطس 2016.

- شهادة إدارية عدد 92 مؤرخ في فاحت اغسطس 2016.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 08 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62605 - 35

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ :

1 - السيدة خديجة الكربة بنت حلسن، السادة

2 - عبد العزيز 

3 - زكرياء 

4 - عبد الفتاح 

5 - عبد اهلل 

6 - حليمة 

7 - أمينة لقبهم العائلي سوارم أبناء محمد 

8 - والسيدة عاشة جرتي بنت ابريك السادة 

9 - ابتسام 

10 - ومارية 

طالب  بصفتهم  محمد،  أبناء  سوارم  العائلي  لقبهم  أسامة   -  11

لألولى   4608 أصل  من  سهم   688 بنسبة  الشياع  عى  التحفيظ 

 336 وبنسبة  واخلامس،  والرابع  والثالث  للثاني  سهم   672 وبنسبة 

وبنسبة  للثامنة،  سهم   84 وبنسبة  والسابعة،  وللسادسة  سهم 

119 سهما للتاسعة والعاشرة، وبنسبة 238 سهما للحادي عشر.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار سوارم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار سوارم.

نوعه : أرض بها بناية من طابق سفلي وطابق أول وسطح.

موقعه : مدينة الصويرة، زنقة لعلوج رقم 66.

مساحته : 46 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 12196 - 35.

شرقا : تونكا محمد – مطلب حتفيظ عدد 5491 - 35 - الرسم العقاري 

عدد 18767 - 35.

جنوبا : زنقة لعلوج – بعضا تونكا محمد.

غربا : املطلب رقم 5183 - 35.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم وصية عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 1930.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 ربيع الثاني سنة 1349هـ.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 ماي 1936.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 17 سبتمبر 2018

- نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 54 مؤرخة في 12 اكتوبر 2020.

- شهادة مطابقة االسم رقم 06 مؤرخة في 13 أكتوبر 2020.

- وكاالت عرفية مصادق على إمضاءاتها على التوالي في 10 يناير 2018 

و 13 14- 17-و20  ديسمبر  2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 08 ابريل 2021 على الساعة 14 : 00.

مطلب رقم 62606 - 35

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مسجد العبيدات

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد العبيدات 

نوعه : أرض بها بناية عبارة مسجد ومرافقه ومصلى ومقبرة وشجرتي 

األركان وشجرة اخلروب.

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

دوار العبيدات.

مساحته : 41 آ 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد العزيز لشهب بن عالل.

شرقا : ورثة الركراكي لكعوب

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 154 مؤرخة في 20 يناير 2021.

تاريخ التحديد 09 ابريل 2021 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 62607 - 35

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف الصويرة.

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

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

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

دوار العبيدات.

مساحته : 25 آ 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد العزيز لشهب بن عالل.

شرقا : املقبرة.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 155 مؤرخة في 20 يناير 2021.

تاريخ التحديد 09 ابريل 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 62608 - 35

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : جواد الوالي بن احملجوب.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فنون

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فنون نوعه : أرض عارية.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار الديابات.

مساحته : 05 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : الطريق العمومي.

جنوبا : حسن اميست.

غربا : آيت الفقير عبد الكبير – الداودي رقوش.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2019.

- ملحق لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2019.

- نسخة مطابقة لألصل لشهادة إدارية عدد 43 مؤرخة في 20 يونيو 2019.

- عقد عرفي بتنازل عن حق االنتفاع واالستغالل مؤرخ في 17 ماي 2018

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 09 ابريل 2021 على الساعة 13 : 30.

مطلب رقم 62609 - 35

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : ابيه اركيك بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : خلريبات.

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

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة اخملاليف، دوار زنيدة.

مساحته : 02 هـ 50 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : آيت اركيك ابيه.

شرقا : طريق عمومي.
جنوبا : بلخيري عبد احلميد.

غربا : شعبة – آيت اركيك ابيه.
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
- نسخة عدلية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 يونيو 1987.

- نسخة مشهود ملطابقتها لألصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 
07  ديسمبر  1993

- تصميم موقعي.
تاريخ التحديد 12 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62610 - 35
تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : فاسكة وبدة بن مبارك.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك فاسكة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك فاسكة.
نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 
دوار آيت ياسني.

مساحته : 12 آر 40 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : الطريق.
شرقا : العربي الشني.

جنوبا : ورثة ماهر احلسني.
غربا : جنالء بالعادة.

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2017.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2020.

- شهادة إدارية عدد 26/2020 مؤرخة في 16/016/2020.
- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 13 ابريل 2021 على الساعة 09 : 00.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : بوترناض.

مطلب رقم 62428 - 35 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1150 املؤرخة في 13 يناير 2021.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 11 فبراير 2021 فإن مسطرة حتفيظ امللك 
املسمى " بوترناض " ذي مطلب التحفيظ عدد 62428 - 35، الكائن 
أمارين،  دوار  أكرض،  جماعة  تدزي،  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  بإقليم 
(املستفيد  يدر،  بن  اباداود بن محمد  السيد حلسن  ستتابع في اسم 
من الفصل 83 من ظ.ت.ع) مع تغيير عنوان امللك من العنوان : اقليم 
الصويرة، قيادة تدزي، جماعة أكرض، دوار أمارين، إلى العنوان : اقليم 
وذلك  ياسني  آيت  دوار  كاوكي،  سيدي  جماعة  تدزي،  قيادة  الصويرة، 
بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور أعاله 
وكذا بناءا على الشهادة اإلدارية عدد 27/ ق.ق.ج املؤرخة بتاريخ 26 يناير 

2021 املسلمة من قيادة تدزي.
احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

        ربيع شركي
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محافظة العرائش

مطلب رقم 32962 - 36

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021

اوقاف  ناظر  السيد  عنها  ينوب  العامة  االحباس   : التحفيظ  طالبة 

القصر الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة اجلامع 250031"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "غرسة اجلامع 250031

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم العرائش ،جماعة القلة ، دوار خندق اجنة ، احملل املدعو 

: "غرسة اجلامع 250031"

مساحته : 04 ار 31 س تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة؛

جنوبا : طريق؛

شرقا : طريق 

غربا : محمد العمراني 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 06 ابريل 2021 على 

الساعة 13 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32963 - 36

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021

اوقاف  ناظر  السيد  عنها  ينوب  العامة  االحباس   : التحفيظ  طالبة 

القصر الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد الصاف"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد الصاف 

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد و مرفقاته

 : املدعو  احملل   ، الصاف  دوار   ، القلة  ،جماعة  العرائش  اقليم   : موقعه 

مسجد الصاف

مساحته : 05 ار 64 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احباس

جنوبا : طريق؛

شرقا : عبد السالم احلنيني 

غربا : عبد السالم احلنيني 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 06 ابريل 2021 على 

الساعة 12 و النصف زواال ؛

مطلب رقم 32964 - 36

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021

اوقاف  ناظر  السيد  عنها  ينوب  العامة  االحباس   : التحفيظ  طالبة 

القصر الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد القوس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد القوس"

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد 

موقعه : اقليم العرائش ،جماعة تطفت ، دوار القوس ، احملل املدعو : 

"مسجد القوس

مساحته : 07 ار 80 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ممر؛

جنوبا : طريق؛

شرقا : ممر 

غربا : ممر 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 06 ابريل 2021 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32965 - 36

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021

اوقاف  ناظر  السيد  عنها  ينوب  العامة  االحباس   : التحفيظ  طالبة 

القصر الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلجرة 250098"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلجرة 250098"

نوعه : ارض فالحية

 : املدعو  احملل   ، القوس  دوار   ، القلة  ،جماعة  العرائش  اقليم   : موقعه 

"احلجرة 250098"

مساحته : 26 ار 69 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احباس؛

جنوبا : السد؛

شرقا : احباس 

غربا : احباس 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 09 ابريل 2021 على 

الساعة 10 صباحا ؛

مطلب رقم 32966 - 36

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021

اوقاف  ناظر  السيد  عنها  ينوب  العامة  االحباس   : التحفيظ  طالبة 

القصر الكبير .
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد بودا البخاختة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد بودا البخاختة"

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد و مرفقاته
 : املدعو  احملل   ، بودا  دوار   ، القلة  ،جماعة  العرائش  اقليم   : موقعه 

"مسجد بودا البخاختة
مساحته : 18 ار 29 س تقريبا

حدوده : 
شماال : ممر؛

جنوبا : احباس؛
شرقا : ممر 

غربا : طريق 
احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 09 ابريل 2021 على 

الساعة 11 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32967 - 36
تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021

اوقاف  ناظر  السيد  عنها  ينوب  العامة  االحباس   : التحفيظ  طالبة 
القصر الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد بودا اخلرابشة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد بودا اخلرابشة"

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن مسجد و مرفقاته
 : املدعو  احملل   ، بودا  دوار   ، القلة  ،جماعة  العرائش  اقليم   : موقعه 

"مسجد بودا البخاختة
مساحته : 04 ار 25 س تقريبا

حدوده : 
شماال : احباس؛
جنوبا : احباس؛
شرقا : احباس 

غربا : احباس 
احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 09 ابريل 2021 على 

الساعة 13 زواال ؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى” زغليل “

ذي املطلب رقم 25434 - 36، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 966 املؤرخة في 05 يوليو 2017

 12 بتاريخ   1386 اوقاف شفشاون عدد  ناظر  السيد  رسالة  مبقتضى 
اكتوبر 2020 و التصميم العقاري املنجز للملك املشار اليه أعاله ، فان 
موقع امللك هو : إقليم العرائش ، دائرة موالي عبد السالم، جماعة بني 

جرفط ، احملل املدعو : دهر السيد بدال من املوقع املصرح به .
رقم  املطلب  “ذي  زغليل  املسمى”  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن  وعليه 

25434 - 36 أصبحت تتابع من األن فصاعدا وفق ما ذكر أعاله .
احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف     

محافظة تاونات

مطلب رقم 77806 - 37 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " عرصة التوت " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عرصة التوت " 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار ؛

املدعو  احملل  مديونة  عني  جماعة  تاونات  دائرة  تاونات  اقليم   : موقعه 

عني مديونة ؛ 

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الساقية ؛ 

شرقا : ورثة احمد بن علي ستيتو و احمد بن احمد فهمي ؛ 

جنوبا : فائزي عبدالسالم ، 

غربا : الطريق والساقية ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 ابريل 2021 على الساعة

مطلب رقم 77807 - 37 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " املورد بالنوادر 3 " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املورد بالنوادر 3 " 

مشتمالته : أرض بها أشجار ؛

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

مساحته : 05 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عزي محمد ؛ 

شرقا : الكنيناح رضوان ؛ 

جنوبا : محمد الشعيبي ، 

غربا : النمي عبد الناصر ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 10 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 ابريل 2021 على الساعة

مطلب رقم 77808 - 37 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " مسجد عني ادريس و حوزه " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد عني ادريس و حوزه 

مشتمالته : أرض بها مسجد قدمي في طور إعادة البناء ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو بني سلمان؛ 

مساحته : 07 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : مقبرة و املريحي محمد ، 

غربا : دار القران و بوعني اخملتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 11 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 ابريل 2021 على الساعة

مطلب رقم 77809 - 37 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " مسجد املقرمدة وحوزه " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد املقرمدة و حوزه " 

مشتمالته : أرض بها مسجد في طور إعادة البناء ؛

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

مساحته : 13 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : احلسوني عبد السالم بن احلاج عمر ، 

غربا : الغابة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 12 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 ابريل 2021 على الساعة

مطلب رقم 77810 - 37 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " مقبرة سيدي احمد اجليدي " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة سيدي احمد اجليدي " 

مشتمالته : أرض بها مقابر إسالمية ؛

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

مساحته : 01 هـ 50 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق و السبع احمد 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : احلجوجي اجلاللي و احلجوجي محمد و السعيدي اخلمار واخلمار 

النحيلي و السبع احمد بن عمر ، 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 14 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 ابريل 2021 على الساعة

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى “اومار الكوش “. 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4128 

املؤرخة في 11 ديسمبر 1991 .

مسطرة  .فإن   2021 فبراير   8 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو “ اومار الكوش “ موضوع مطلب التحفيظ عدد 

706 - 37 الكائن باقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو 

في  اآلن فصاعدا  من  تتابع   ، فالحية  ارض  من  املتكون  املركز  بوهودة 

اسم عبداهلل الزواق بن بوشتى . مبساحة قدرها : 1 ار 58 س ودلك بعد 

تطبيق االحكام القضائية وحتفيظ اجلزء احملكوم بصحته .

استنادا الى الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكورو كذا بناء 

على –حكم ابتدائي رقم 232 بتاريخ فاحت يوليو 2010 ، 

- قرار استئنافي رقم 230 بتاريخ 4 يوليو 2012 ، 

قرار اجمللس األعلى عدد 295/8 بتاريخ 23 ماي 2017 ، 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 13 يوليو 1977 ، 

رسم شراء عدلي بتاريخ فاحت اغسطس 1977 ،

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بتاونات

محمد الكحل    

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2750 - 38

تاريـخ اإليداع : 03 فبراير 2021

راسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  ابابن  شركة   : التحفيظ  طالبة 

10000.00 مقرها االجتماعي عني عودة 16 مكرر شارع دكالة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » املرس «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » املرس «.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، عني العودة املنزه دوار اوالد كثير.

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 03 هـ 23 ار 99 س تقريبا

حدوده : 

شماال : بالد طوطو ؛

شرقا : واد عكراش؛
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جنوبا : بالد بنعاشر بن الطاهر وبناصر بن لعربي وبوعزة بن لعربي 

غربا : بالد السيد كابان.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

الثاني  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  واستسفسار  استمرار  رسمني  نسخة   -

واصل   294 بعدد 566 صحيفة  االول  اصل  ماي 1940 ضمن   03 1359موافق 

الثاني بعدد 567 صحيفة 295 كالهما كناش االول 4 

- شهادة اثبات الهوية املوحدة جماعة املنزه في 28 يوليو 2017 

- نسخة تنزيل مؤرخ في 28 صفر اخلير 1389 املوافق 15 ماي 1969 ضمن حتت 

عدد 347 صحيفة 182 بتاريخ 15 ماي 1969 كناش الثالث رقم 55

 1410 االول  جمادى   11 في  مؤرخة  هالكني  من  مناسخة  نسخة   -

موافق 11 ديسمبر 1989 ضمن بعدد 4588 صحيفة 331 بتاريخ 15 

ديسمبر 1989 كناش التركات رقم 40 

- نسخة عقد اراثة مؤرخ في 18 ذو القعدة عام 1422 موافق 1 فبراير 2002 

ضمن 1230 بتاريخ 04 ماي 2009 كناش النسخ رقم 2 

- نسخة اراثة مؤرخة في 23 ذو القعدة 1422 موافق 05 فبراير 2002 

ضمن حتت عدد 474 صحيفة 89 بتاريخ 2002 كناش التركات رقم 105 

 1430 االول  ربيع   25 في  مؤرخ  هالكني  من  مناسخة  اراثة  نسخة   -

موافق ل 23 مارس 2009 ضمن حتت عدد 259 صحيفة 388 بتاريخ 07 

ابريل 2009 كناش التركات 07

 26 ل  موافق   1436 فبراير   03 في  مؤرخة  اراثة  مناسخة  نسخة   -

نوفمبر 2014 ضمن حتت عدد 48 صحيفة 77 بتاريخ 03 ديسمبر 2014 

كناش التركات رقم 178 

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في 22 ربيع الثاني 1437 موافق 02 فبراير 2016 

ضمن بعدد 6912 صحيفة 404 بتاريخ 16 فبراير 2016

- نسخة من رسم إراثة مؤرخة في 04 يوليو 1437 موافق ل 12 ابريل 

2016 ضمن اصلها بعدد 4 صحيفة 6 كناش التركات عدد 27 بتاريخ 

28 ابريل 2016 

 23 موافق   1438 عام  احلجة  ذو  فاحت  في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -

اغسطس 2017 ضمن بعدد 204 صحيفة 222 بتاريخ 14 اكتوبر 2019 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 ذو احلجة 1438 موافق 05 سبتمبر 2017 

ضمن بعدد 271 صحيفة 323 بتاريخ 14 اكتوبر 2019 كناش 32

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 ذو احلجة 1438 موافق 05 سبتمبر 2017 

ضمن بعدد 336 صحيفة 109 بتاريخ 23 ديسمبر 2019 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 15 ذو احلجة عام 1438 موافق 06 سبتمبر 2017 

ضمن بعدد 270 صحيفة 321 بتاريخ 14 نوفمبر 2017 كناش 32 

-  عقد شراء عدلي مؤرخ في 15ذو احلجة عام 1438 موافق 06 سبتمبر 2017 

ضمن بعدد 272 صحيفة 326 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 كناش 32 

-  عقد شراء عدلي مؤرخ في 16 ذو احلجة عام 1438 موافق 07 سبتمبر 2017 

ضمن بعدد 269 صحيفة 318 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 كناش 3 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 محرم 1439 موافق 17 اكتوبر 2017 

ضمن بعدد 310 صحيفة 378 بتاريخ 17 ديسمبر 2019 كناش 32 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 جمادى االول عام 1439 موافق 24 يناير 2018 

ضمن بعدد 205 صحيفة 226 بتاريخ 14 اكتوبر 2019 كناش 32

19-عقد شراء عدلي مؤرخ في 8 رمضان 1439 موافق 24 ماي 2018 

ضمن بعدد 202 صحيفة 211 بتاريخ 14 اكتوبر 2019 كناش 32

20-عقد شراء عدلي مؤرخ في 09 رمضان 1439 موافق 25 ماي 2018 

ضمن بعدد 203 صحيفة 214 بتاريخ 14 اكتوبر 2019 كناش االمالك 32 

21-عقد شراء عدلي مؤرخ في 09 رمضان املعضم عام 1439 موافق 

25 ماي 2018 ضمن بعدد 207 صحيفة 232 بتاريخ 14 اكتوبر 2019 

كناش 32  

25 ماي 2018 ضمن  9 رمضان 1439 موافق  22-عقد شراء عدلي مؤرخ في 

بعدد 208 صحيفة 235 بتاريخ 14 اكتوبر 2019 كناش االمالك 32

23-عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 شوال 1439 موافق 21 يونيو 2018 ضمن 

بعدد 203 صحيفة 217 بتاريخ 14 اكتوبر 2019 كناش االمالك 32 

24 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 20 شوال 1439 موافق 4 يوليو 2018 ضمن 

بعدد 206 صحيفة 229 بتاريخ 14 اكتوبر 2019 كناش االمالك 32/19 

25-عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 ذو احلجة 1439 موافق 05 سبتمبر 

2018 ضمن بعدد 89 صحيفة 112 بتاريخ 04 فبراير 2020 كناش االول 34 

26-عقد شراء عدلي مؤرخ في 02 جمادى الثاني 1441 موافق 28 يناير 2020 

ضمن بعدد 246 صحيفة 301 بتاريخ 26 نوفمبر 2020 كناش 34/19 

27-عقد شراء عدلي مؤرخ في 11 جمادى الثاني 1441 موافق 06 فبراير 

2020 ضمن بعدد 359 صحيفة 472 بتاريخ 03 نوفمبر 2020 كناش 35 

28 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 01 ذي احلجة 1441 موافق 22 يونيو 2020 

ضمن بعدد 529 صحيفة 412 كناش اخملتلفة 43/19 بتاريخ 24 يوليو 2020 

 2020 25 يونيو  29 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 03 ذي القعدة 1441 موافق 

ضمن بعدد 245 صحيفة 299 بتاريخ 26 نوفمبر 2020 كناش 34 

 10 موافق   1442 الثاني  ربيع   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -عقد   30

ديسمبر 2020 ضمن بعدد 41 صحيفة 41 بتاريخ 29 ديسمبر 2020 

كناش 44/2020 

31 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 24ربيع الثاني 1442 موافق 10 ديسمبر سنة 

2020 ضمن بعدد 59 صحيفة 63 بتاريخ 05 يناير 2021 كناش 44/2020 

32 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 13 جمادى الثانية 1442 موافق 

ل27 يناير 2021

33 - تصميم موقعي  

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

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بتمارة

عبد الصمد حللو     
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 32037 - 39

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالبو التحفيظ :

- السيدة فضمة الزوين بنت محمد بنسبة 36/388.

- السيدة فاطمة بيهان بنت احلسن بنسبة 41/388.

- السيد بيهان عبد اللطيف بن احلسن بنسبة 82/388.

- السيد بيهان سعيد بن احلسن بنسبة 82/388.

- السيدة لطيفة بيهان بنت احلسن بنسبة 41/388.

- السيدة سعدية هزام بنت العربي بنسبة 06/388.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عبد اللطيف «.    

نوعـه : دار سفلية مبنية من تراب.

موقعه : جنان اخياط بلدية تارودانت.

مساحته : 44 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : لشهب حلسن؛ 

جنوبا : لشهب حلسن وايت بنجود؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5709 - 35؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 يناير 2021.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2016.

تاريخ التحديد : 05 ابريل 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32038 - 39

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان سيدي عمارة 3 «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار غمرة جماعة سيدي بورجا قيادة تازمورت إقليم تارودانت.

مساحته : 26 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الساقية؛ 

جنوبا : ورثة ايت عبد اهلل بن حمدان؛

غربا : الواد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 442 مؤرخة في 03 فبراير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 05 ابريل 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 32039 - 39

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مقيرة عني صداق «.    

نوعـه : مقبرة.

: دوار عني صداق جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب  موقعه 

دائرة أوالد تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 46 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2219/س؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 1775/س؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4456/س ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 2225/س؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 443 مؤرخة في 03 فبراير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 05 ابريل 2021 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32040 - 39

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد هشام ملبرع بن احمد.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك الغير؛ 

شرقا : عمر موزال؛ 

جنوبا : ايت مويضة عزيز؛
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غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 22 ديسمبر 2009. 

- شهادة ادارية مؤرخة في 25 ديسمبر 2009. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 28 اكتوبر 2020. 

- عقد قسمة عرفي مؤرخ في 25 فبراير 2008. 

تاريخ التحديد : 05 ابريل 2021 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32041 - 39

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد حزضو محمد بن احلسني.

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

نوعـه : بناية سفلية ذات طابقني علويني .

دائرة  قيادة عني شعيب  اوعمر  احمد  املركز جماعة سيدي   : موقعه 

أوالد تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 56 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مليكة عادل؛ 

شرقا : عائشة عادل؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة اضريبينة منهم ابراهيم؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع تابث التاريخ عرفي مؤرخ في 20 ماي 2015. 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 يونيو 2015. 

- نسخة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2003. 

تاريخ التحديد : 08 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32042 - 39

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عماد اجلمري بن امبارك.

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

نوعـه : ارض عارية .

موقعه : دوار القصيبة جماعة اهل قيادة عني شعيب دائرة أوالد تامية 

إقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 31384 - 39؛ 

جنوبا : بوبكر ايت القاضي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع تابث التاريخ عرفي مؤرخ في 02 اكتوبر 2020. 

- عقد بيع تابث التاريخ عرفي مؤرخ في 02 اكتوبر 2020. 

- نسخة طبق األصل لشهادة ادارية مؤرخة في 22 اغسطس 2011. 

- نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2011. 

تاريخ التحديد : 08 ابريل 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32043 - 39

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة اكزهوش بنت عمر .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اكزهو «.    

نوعـه : ارض عارية محاطة بسور .

موقعه : دوار حي اكادير اجلديد بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 91 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت وكرمي؛ 

شرقا : محمد اكزهو؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : محمد الفضيل؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2020.

تاريخ التحديد : 09 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32044 - 39

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة رقية ايت عبد اجمليد بنت احلبيب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الدار «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني .

موقعه : دوار تيفراس جماعة تزكراوين قيادة سكتانة اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : موالي عبد اهلل شرف؛

جنوبا : الساقية؛



عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(982

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد صدقة مؤرخ في 21 اغسطس 2009. 

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 20 مارس 2009. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 05 فبراير 2021. 

تاريخ التحديد : 12 ابريل 2021 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32045 - 39

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة رقية ايت عبد اجمليد بنت احلبيب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » النمرة 1 «.    

نوعـه : ارض فالحية محاطة بسور

تالوين  دائرة  سكتانة  قيادة  تزكراوين  جماعة  تيفراس  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 12 ار 66 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : وعلو مع اكبور احلسني؛ 

شرقا : طالبة التحفيظ وموالي احلسني شرف؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مدرسة ايت عبد اهلل؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد صدقة مؤرخ في 21 اغسطس 2009. 

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 20 مارس 2009. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 05 فبراير 2021. 

تاريخ التحديد : 12 ابريل 2021 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 32046 - 39

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عزاوي عبد احلكيم بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عبد احلكيم «.    

نوعـه : ارض عارية .

موقعه : دوار عني مديور جماعة وقيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبد الكبير بن سالم؛

غربا : محمد اوخدو و خليد املوين؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 17 ماي 2013. 

- نسخة طبق األصل لعقدي مخارجة عرفيني مؤرخني في 24 ابريل 2013. 

- شهادة ادارية مؤرخة في 04 يونيو 2012. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 05 نوفمبر 2014. 

- وكالة عدلية مؤرخة في 02 يوليو 2014. 

تاريخ التحديد : 12 ابريل 2021 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32047 - 39

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان البرمة بأسكال «.    

نوعـه : ارض فالحية بها أشجار النخيل .

موقعه : دوار القصبة جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 24 ار 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املصرف وورثة ايت حلسن عمر وورثة ايت ابرامي؛ 

شرقا : املصرف وبن سي حماد محمد؛

جنوبا : املصرف، املرابطني، االحباس وورثة ايت ابرامي؛

غربا : الواد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 500 مؤرخة في 09 فبراير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 12 ابريل 2021 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32048 - 39

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

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

نوعـه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون والنخيل .

موقعه : دوار القصبة جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛ 



983 عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(

شرقا : املرابطني وبيتوت محمد؛

جنوبا : املصرف؛

غربا : ورثة بن سي عدي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 501 مؤرخة في 09 فبراير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 12 ابريل 2021 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 32049 - 39

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

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

نوعـه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون والنخيل .

موقعه : دوار القصبة جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 24 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد؛ 

شرقا : ورثة بن عثمان مبارك؛

جنوبا : ايت حمو ابراهيم؛

غربا : الطريق وورثة بن عثمان مبارك؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 499 مؤرخة في 09 فبراير 2021. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 12 ابريل 2021 على الساعة 13 : 30 زاواال.

مطلب رقم 32050 - 39

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد احلبيب اخياط بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اخياط «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني .

موقعه : درب السقاية رقم 328 بلدية تارودانت.

مساحته : 59 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت اسراك؛ 

شرقا : ورثة القائد الضرضوري؛

جنوبا : البشير بن علي؛

غربا : فاطمة ومباركة اخياط؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 1990. 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 1991. 

- عقد اراثة عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 1991. 

- عقد قسمة عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 1993. 

- تصريح بالشرف عرفي مؤرخ في 09 فبراير 2021. 

تاريخ التحديد : 12 ابريل 2021 على الساعة 10 : 30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » الدهورة « 

مطلب رقم 31336 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 1077 املؤرخة 21 اغسطس 2019.

ان مسطرة حتفيظ امللك املسمى" الدهورة " موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 31336 - 39 الكائن دوار ايت عياد جماعة سيدي موسى احلمري 

االن  من  ستتابع  تارودانت،  اقليم  احلمري  موسى  سيدي  ودائرة  قيادة 

فصاعدا وملساحة اجمالية قدرها 01 هكتار 58 آر 80 سنتيار في اسم 

نفس طالب التحفيظ مع تغيير في حدود هذا امللك حيث سيصبح 

مكونا من قطعتني بدال من قطعة واحدة كما سبق التصريح بذلك 

عملية  اظهرتها  التي  الطريق  لكون  نظرا  وذلك  املطلب  إيداع  اثناء 

سيصبح  وبذلك  قطعتني،  الى  امللك  تقسيم  الى  أدت  قد  التحديد 

امللك محددا كالتالي : 

القطعة األولى : مساحتها 01 هكتار 54 آر 70سنتيار، حدودها كالتالي : 

شماال : ميلود العرج؛

شرقا : حلميدي ميلود؛

جنوبا : الطريق والساقية؛

غربا : الطريق؛

القطعة الثانية : مساحتها 04 آر 10 سنتيار، حدودها كالتالي : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : الساقية؛

شرقا : الساقية؛

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  الكل 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- تقرير احلضور املؤرخ في 28 يناير 2021.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    



عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(984

محافظة صفرو

مطلب رقم 34791 - 41

تاريخ االيداع : 09 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : السيدة بهيجة بنت العربي وزاني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : عني بالعربي.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "عني بالعربي". 

نوعـه : أرض فالحية بها شجرتني من الزيتون وشجرة واحدة من اجلوز؛

أقورار،احملل  أغبالو  جماعة  الواثة،  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "عني بالعربي".

مساحته : 04 آ 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 38869 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 38869 - 41؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 41645 - 41؛

غربا : الرسم العقاري رقم 36894 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 يناير 2020؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 مارس 2020؛

3 - نسختني طبق األصل لوكالتني عدليتني مؤرختني على التوالي في 

13 مارس 2020 و18 يناير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 أبريل 2021 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 40792 - 41

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد توفيق بن محمد الهادي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : عني كرنوش.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ميمونة". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجار التفاح بها بئر وبيت؛

سيدي  كندر  يوسي،جماعة  آيت  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

خيار،احملل املدعو : "عني كرنوش،مزارع البقعية".

مساحته : 01 هـ 15 آ 79 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة لهبوب؛

شرقا : ورثة لعبيدي ادريس وطريق عمومية؛

جنوبا : إسماعيل اليمني؛

غربا : امللك الغابوي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 22 سبتمبر 2011؛ 

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 2013؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يناير 2020؛

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

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 40793 - 41

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد توفيق بن محمد الهادي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : عني كرنوش.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "رابحة". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجار التفاح؛

سيدي  كندر  يوسي،جماعة  آيت  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

خيار،احملل املدعو : "عني كرنوش،مزارع البقعية".

مساحته : 99 آ 28 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : جواد بنفارس ومن معه؛

شرقا : طريق عمومية و ورثة عبد القادر اليمني؛

جنوبا : خشيع محمد بن عمر؛

غربا : ورثة لهبوب أوعال و طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 يناير 2013؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يناير 2013؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يناير 2020؛

4 - نسخة طبق األصل لوكالة عرفية بتاريخ 02 سبتمبر 2020؛

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

الساعة 13 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت    
   

مطلب رقم 35905 - 42

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ :

1 - فاطمة مللوكي بنت احمد 

2 - أسماء العلمي بنت عمر سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملوكي الغنجاوي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملوكي الغنجاوي. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : املو امناس اخرمجيون.

مساحته : 01آ 15س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : رسم عقاري رقم 18479 - 42؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة موحى احساين؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 69 ص 94 كناش االمالك عدد 53 بتاريخ 

20 نوفمبر 2012

314 كناش االمالك 27 بتاريخ  455 ص  عقد شراء عدلي ضمن بعدد 

12 مارس 2003

 213 ص   128 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

كناش االمالك عدد 42 بتاريخ 08 فبراير 1985

على   2021 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

       

مطلب رقم 35906 - 42

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : محمد أحسمان بن عبد اهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أحسمان عبد اهلل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أحسمان عبد اهلل. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو تاحميدانت.

مساحته : 66 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : شارع أبي سليم العياشي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : حلسن غجي ؛

غربا : بركادي حمي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 04 51/18 بتاريخ  التوصيل عدد   1060 رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

يوليو 1986

رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 7 كناش التركات رقم 32 بتاريخ 

08 ديسمبر2020

 29 رقم  التركات  كناش   174 بعدد  ضمن  عدلي  وفريضة  اراثة  رسم 

بتاريخ 08 أكتوبر 2018

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 43 ص 55 كناش االمالك رقم 55 بتاريخ 

26 ديسمبر 2020

ملحق اصالحي عدلي ضمن بكناش اخملتلفة رقم 13 حتت عدد 62 ص 

50 بتاريخ 19 نوفمبر 2018

على   2021 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35907 - 42

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان حمداوي بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك يوسف

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك يوسف. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة بومية، احملل املدعو مزرعة 

ايت اسعيد احسني.

مساحته : 22آ 34س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احداش حلسن؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24740 - 42؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 96 رقم  االمالك  سجل   462 ص   213 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 21 سبتمبر 2020

105 ص  نسخة قسمة مشاع بنظائر عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

158 سجل التركات 28 بتاريخ 04 أبريل 2014

نسخة قسمة بنظائر عدلي ضمن أصلها حتت عدد 32 ص 03 سجل 

التركات رقم 26 بتاريخ 10 فبراير 2012

على   2021 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35908 - 42

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان حمداوي بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك نورة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك نورة. 

نوعه : أرض فالحية؛
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موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة بومية، احملل املدعو مزرعة 

ايت اسعيد احسني.

مساحته : 12آ 03س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موالي اسماعيل هاشمي؛

شرقا : موالي اسماعيل هاشمي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 24740 - 42 ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 295 ص 372 سجل االمالك 96 بتاريخ 

22 أكتوبر 2020

409 سجل  207 م ص  نسخة صدقة عدلية ضمن أصلها حتت عدد 

االمالك رقم 75 بتاريخ 09 أبريل 2014

105 ص  نسخة قسمة مشاع بنظائر عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

158 سجل التركات 28 بتاريخ 04 أبريل 2014

نسخة قسمة بنظائر عدلي ضمن أصلها حتت عدد 32 ص 03 سجل 

التركات رقم 26 بتاريخ 10 فبراير 2012.

على   2021 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30 بعد الزوال.

       

مطلب رقم 35909 - 42

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ :

1(عبد السالم شني بن موحى

2(املهدي شني بن موحى سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بتسروين 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بتسروين 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة إميلشيل قيادة اموكو جماعة ايت يحي، 

احملل املدعو بتسروين.

مساحته : 01آ20س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حسني شني؛

شرقا : حسني شني؛

جنوبا : الكدية ؛

غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

قسمة مشترك بنظير عدلي ضمن بعدد 453 ص 477 كناش االمالك 

عدد 82 بتاريخ 30 ديسمبر 2020

 39 رقم  االمالك  كناش   313 ص   306 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 02 ماي 2013

 30 رقم  االمالك  كناش   117 ص   130 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 18 سبتمبر 2008

نسخة نصيب عقد قسمة عدلية ضمن أصلها حتت عدد 10 بتاريخ 

16 يناير 1993

على   2021 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

       

مطلب رقم 35910 - 42

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ :

1(عبد السالم شني بن موحى

2(املهدي شني بن موحى سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بتسروين 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بتسروين 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة إميلشيل قيادة اموكو جماعة ايت يحي، 

احملل املدعو بتسروين.

مساحته : 46آ 80 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حسني شني بن موحى؛

شرقا : لهواري موحى؛

جنوبا : الكدية ؛

غربا : حسني شني بن موحى؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

قسمة مشترك بنظير عدلي ضمن بعدد 453 ص 477 كناش االمالك 

عدد 82 بتاريخ 30 ديسمبر 2020

 39 رقم  االمالك  كناش   313 ص   306 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 02 ماي 2013

 30 رقم  االمالك  كناش   117 ص   130 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 18 سبتمبر 2008

نسخة نصيب عدلية ضمن أصلها حتت عدد 10 بتاريخ 16 يناير 1993

على   2021 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35911 - 42

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية ايت حمو احقي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : افتيس اودي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : افتيس اودي. 

نوعه : أرض رعوية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو، احملل املدعو 

افتيس اودي.

مساحته : 10هـ 93آ 70س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛
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شرقا : الصحراوي والغير؛

جنوبا : ورثة علي اوحسني والغير ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35912 - 42

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية ايت حمو احقي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تداوت اموكر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تداوت اموكر. 

نوعه : أرض رعوية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو، احملل املدعو 

تداوت اموكر.

مساحته : 14هـ 66آ 23س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة اليزيدي و موحى امبارك ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35913 - 42

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية ايت اوفال

الكائن  اعصوص  نحمو  تغبلوت   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

بايت اشو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغبلوت نحمو اعصوص 

الكائن بايت اشو. 

نوعه : أرض رعوية؛

احملل  أمرصيد،  وافال جماعة  ايت  قيادة  ودائرة ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت اشو.

مساحته : 100هـ 67آ 31س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق عياط؛

شرقا : تالت نليلي متزانت؛

جنوبا : اجلبل ؛

غربا : تالت نزعزاع؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : صباحا.

        

مطلب رقم 35914 - 42

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم

ونيابة عن اجلماعة الساللية ايت اوفال

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اغري نفليلو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اغري نفليلو. 

نوعه : أرض رعوية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية، احملل 

املدعو اغري نفليلو.

مساحته : 135 هـ 98آ 48س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك ايت اجلياللي والطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : الواد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35915 - 42

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم

ونيابة عن اجلماعة الساللية ايت حمو احقي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امني حيان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امني حيان. 

نوعه : أرض رعوية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو، احملل املدعو 

امني حيان.

مساحته : 32آ 24س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك اخلواص؛

شرقا : الشعبة؛
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جنوبا : ملك اخلواص ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2021 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

       

مطلب رقم 35916 - 42

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : يوسف اهراي بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بيان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بيان. 

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو قصر تاشويت.

مساحته : 01آ 32س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة اهراي عمر؛

شرقا : ورثة اهراي عمر؛

جنوبا : ورثة اهراي علي ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 377 417 ص  نسخة من رسم ملكية عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

كناش االمالك عدد 23 بتاريخ 24 يوليو 2001

417 كناش االمالك  صورة شمسية لعقد ملكية عدلي ضمن بعدد 

عدد 23 بتاريخ 24 يوليو 2001

على   2021 أبريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 42721 - 42

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لطهور 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لطهور 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى اعلي.

مساحته : 05آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موالي هاشم شاكري؛

شرقا : موالي هاشم شاكري؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : كرواني حمو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

على   2021 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 42722 - 42

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لطهور 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لطهور 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى اعلي.

مساحته : 10آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موالي هاشم شاكري مع طالب التحفيظ وكرواني حمو؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : ممر؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

على   2021 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

       

مطلب رقم 42723 - 42

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حتت قصر اقربوس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حتت قصر اقربوس. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى اعلي.

مساحته : 01آ 50س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية باالسمنت؛

شرقا : ورثة النجومي؛

جنوبا : ورثة ايت احساين ؛

غربا : مصرف؛
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احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

على   2021 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 صباحا.

      

مطلب رقم 42724 - 42

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حتت قصر اقربوس 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حتت قصر اقربوس 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى اعلي.

مساحت 15آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موالي عبد اهلل شاكري؛

شرقا : شيخي موالي امبارك؛

جنوبا : شاكري موالي يوسف ؛

غربا : ممر؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

على   2021 أبريل   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

      

مطلب رقم 42725 - 42

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حتت القصر 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حتت القصر 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى اعلي.

مساحته : 15آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصرف؛

شرقا : موالي الكبير قاسمي وورثة كراوني مع كرواني حمو؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

على   2021 أبريل   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

       

مطلب رقم 42726 - 42

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لطهور 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لطهور 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى اعلي.

مساحته : 15آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت احساين؛

شرقا : كرواني حمو وطالب التحفيظ؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : موالي الكبير قاسمي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

نسخة موجزة من كناش احملتويات

على   2021 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

       

مطلب رقم 42727 - 42

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اغزرا غروان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اغزرا غروان. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى اعلي.

مساحته : 05آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : كرواني حمو؛

شرقا : كرواني حمو؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : كرواني حمو؛
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احلقوق العينية : ال شيء
أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
نسخة موجزة من كناش احملتويات

على   2021 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة : 11 : 30 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " مزكزة" 
مطلب رقم 5383 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 531 املؤرخة في 04 مارس 2014
مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 04 فبراير 2021، فإن مسطرة حتفيظ 
5383 - 42، الكائن بإقليم  امللك املسمى " مزكزة " ذي املطلب رقم 
ميدلت دائرة بومية قيادة اغبالو احملل املدعو مزرعة ايت حمو اسعيد، 
تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ مبساحة 04هـ 
02هـ  بدال من مساحة  العقاري  التصميم  اظهرها  التي  و61س  92آ 
82آر تقريبا املصرح بها عند إيداع املطلب املذكور وذلك حسب عملية 
التحديد التي مت اجراؤها بتاريخ 11 أكتوبر 2018 وعلى الوثائق املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " محمد تغالوي "
مطلب رقم 25434 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1055 املؤرخة في 20 مارس 2019
مسطرة  فإن   ،2021 فبراير   05 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
 ،42  -  25434 رقم  مطلب   " تغالوي  محمد   " املسمى  امللك  حتفيظ 
الكائن بإقليم ميدلت قيادة احواز جبل العياشي ملوية، تتابع من اآلن 
فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ، مبساحة 01 أر 22 س التي 
أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة 80 س تقريبا املصرح بها 
عند إيداع املطلب وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا ورسم شراء 

عدلي ضمن بعدد 28 كناش األمالك 14 بتاريخ 17 سبتمبر 1997.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك الدولة جزء
 من مخيم ميدلت " مطلب رقم 35154 - 42 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1063
 املؤرخة في 15 ماي 2019

مبقتضى مطلب تصحيح املساحة مؤرخ في 14 ديسمبر 2020، فإن 
مسطرة حتفيظ امللك املسمى " ملك الدولة جزء من مخيم ميدلت 
" مطلب رقم 35154 - 42، الكائن بإقليم ومدينة ميدلت احملل املدعو 
ملك الدولة جزء من مخيم ميدلت، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم 
نفس طالب التحفيظ، مبساحة 11 أر 49 س التي أظهرها التصميم 
العقاري بدال من مساحة 10 آر تقريبا املصرح بها عند إيداع املطلب 

وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا لتأكيد املطلب املذكور.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " تداموت "
مطلب رقم 35475 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد 1095 املؤرخة في 25 ديسمبر 2019

مبقتضى مطلب تصحيح املساحة مؤرخ في 14 ديسمبر 2020، فإن 
مسطرة حتفيظ امللك املسمى " تداموت " مطلب رقم 35475 - 42، 
الكائن بإقليم ميدلت قيادة احواز جبل العياشي ملوية جماعة ايت

 ازدك، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ، مبساحة 

61 أر التي أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة 42 آر و30 س 

املودعة  الوثائق  بناء على  إيداع املطلب وذلك  تقريبا املصرح بها عند 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " تاملوت " 

مطلب رقم 35560 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1097 املؤرخة في 08 يناير 2020

مسطرة  فإن   ،2021 فبراير   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " " تاملوت " مطلب رقم 35560 - 42، الكائن 

بإقليم ومدينة ميدلت احملل املدعو تاشويت، تتابع من اآلن فصاعدا في 

إسم نفس طالب التحفيظ، مبساحة 02هـ 52أر 59س التي أظهرها 

التصميم العقاري بدال من مساحة 02هـ 46 آر 94 س تقريبا املصرح 

تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  املطلب  إيداع  عند  بها 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " تاغيا ناعجو " 

مطلب رقم 35561 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1097 املؤرخة في 08 يناير 2020

مسطرة  فإن   ،2021 فبراير   05 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " تاغيا ناعجو " مطلب رقم 35561 - 42، الكائن 

املدعو  احملل  اغبالو  وجماعة  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  إقليم  بإقليم 

تغيا منيمون ايت حمو وسعيد، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس 

التصميم  التي أظهرها  68 س  79آ  02هـ  التحفيظ، مبساحة  طالب 

إيداع  عند  بها  املصرح  تقريبا  20آ  02هـ  مساحة  من  بدال  العقاري 

املطلب وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأكيدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                             حلسن اليعقوب 

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9477 - 43

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021 ؛

طالبي التحفيظ : 

كريستيان برين بنسبة 1/2؛

جكلني اكرمانس بنسبة ½؛

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

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، قاعة بناهيض، درب سيدي احمد بناصر رقم 5؛

مساحته : 02 آر 08 سنتيار تقريبا ؛
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حدوده : 

شماال : ورثة احملجوب؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 29805 - 43 وسيدي احمد بناصر ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 132072/04 ومطلب التحفيظ 5420 - 43؛

غربا : عفة عزوز ومن معه و الرسم العقاري 26945 - 43 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

عقد موثق مؤرخ في 11فبراير 2002؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 49 صحيفة 49 ش ل عدد 78 

بتوثيق مراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي حفظ أصله حتت عدد 52 بتاريخ 14 ابريل 1992؛

نسخة رسم شراء حفظ أصله بعدد 1287 في 19 ابريل 1993 بتوثيق مراكش؛

توصيل عدلي ببقية الثمن حفظ حتت عدد 3266 بتاريخ 13 أكتوبر 1993؛

رسم اشهاد عدلي ضمن بعدد 485 صحية 343 ش 4 رقم 51 

في 05 فبراير 2001؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 02 ابريل 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 9478 - 43

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021 ؛

طالبة التحفيظ : مينة ركاع بنت عبد الرحمان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار ركاع " ؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق اول؛

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار احملمدية؛

مساحته : 91 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : طريق؛

شرقا : ابراهيم ؛

جنوبا : طريق؛

غربا : أزكاغ ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد10 صحيفة 20 كناش االمالك رقم 236 

بتاريخ 20 فبراير 2016 مبراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 340 صحيفة 346 كناش االول رقم 86 

في 16 نوفمبر 2005 توثيق مراكش؛

نسخة مطابقة الصل رخصة بناء عدد 372/07 بتاريخ 06 يوليو 2007؛

نسخة مطابقة الصل رخصة سكن رقم 65/2016 بتاريخ 07 يوليو 2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 05 ابريل 2021 على الساعة 09 : 00.

مطلب رقم 9479 - 43

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021 ؛

طالب التحفيظ : مصطفى لطرش بن محمد؛

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

نوعه : أرض عارية؛

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

دوار أوالد بلعكيد؛

مساحته : 04 آر 32 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : عبد الهادي مكرمي؛

شرقا : موالي محمد مكرمي ؛

جنوبا : الرسم العقري عدد 49395 - 43؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 343 صحيفة 326 كناش االمالك رقم 124 

بتاريخ 15 فبراير 2008؛

 418 صحيفة   493 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  نسخة 

كناش االمالك رقم 74 بتاريخ 09/010/2003 توثيق مراكش؛

شهادة ادارية رقم 47 بتاريخ 05 اكتوبر 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 05 ابريل 2021 على الساعة 11 : 00.

مطلب رقم 9480 - 43

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021 ؛

طالبة التحفيظ : زينب واووك بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زينب " ؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول ومرافق بالسطح؛

موقعه : مراكش ملدينة، حارة الصورة، اسول؛ درب احلمام رقم 26؛

مساحته : 16 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : درب احلمام؛

شرقا : الصابة ؛

جنوبا : كاترين؛

غربا : لبتي مصطفى ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ان هذ املطلب يستفيد من حق 

الهواء مساحته 14 سنتيار؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 228 صحية 241 كناش االمالك عدد 303 

بتاريخ 05 يناير 2021 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 423 صحيفة 260 ش ل رقم 75 في 3 

صفر 97 توثيق مراكش؛
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رسم شراء عدلي ضمن بعدد 500 صحيفة 447 كناش ل عدد 394 ف 

17 جمادى الثانية عام 1399 بتوثيق مركش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 05 ابريل 2021 على الساعة 13 : 00.

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي بالنيابة

عبد القادر الوردي.  

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157817 - 44

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021. 

طالب التحفيظ : اإلدريسي عباس بن حمو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد الظهرة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "بالد الظهرة".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : دوار العثامنة جماعة أوالد سي بويحيى قيادة املشرك إقليم 

ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 17 ار 64 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : ورثة سي أحمد بن عبو؛ 

شرقا : ورثة أحمد بن عبو؛

جنوبا : ورثة علي بن رباع؛

غربا : ورثة طامو بنت سي سعيد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2018.

- شهادة إدارية مؤرخة في 01 نوفمبر 2018.

تاريخ التحديد املؤقت : 12 أبريل 2021 على الساعة  09 و 30 د.

مطلب رقم 157818 - 44

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021. 

طالب التحفيظ : بشاري نورالدين بن الغوتي.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "أرض العني".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار املعاريف جماعة كريديد قيادة أوالد عمران إقليم ودائرة 

سيدي بنور .

مساحته : 01 هكتار 84 ار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : ورثة أحمد بن محمد بن عباس؛ 

شرقا : ورثة أحمد بن محمد بن عباس ؛

جنوبا : فطومة بنت محمد؛

غربا : بوشعيب بن اخملتار، محمد بن اخملتار وحبيبة بنت موالي احلسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم بينة مبتخلف عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2000.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2000.

تاريخ التحديد املؤقت : 12 أبريل 2021 على الساعة  11 و 45 د.

مطلب رقم 157819 - 44

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2021. 

طالب التحفيظ :

-العباسي محمد بن هدي بنسبة 2/10 سهما.

-العباسي فاطمة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي عائشة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي طامو بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي نعيمة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي اهنية بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي عبدالقادر بن هدي بنسبة 2/10 سهما.

-العباسي امينة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "درع مارة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "درة مارة".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار اخلاللقة جماعة وقيادة امطل إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 46 ار 26 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : مطلبي التحفيظ رقم 115804 - 44 و 115805 - 44؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 115808 - 44؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 115820 - 44؛

غربا : مطلبي التحفيظ رقم 115801 - 44 و 115804 - 44.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 2018.

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 25 يناير 2021.

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 09 فبراير 2021.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 08 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 09 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 10 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 10 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 10 أبريل 2019.
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- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 25 ديسمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 28 ديسمبر 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 أكتوبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 13 أبريل 2021 على الساعة  09 و 30 د.

مطلب رقم 157820 - 44

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2021. 

طالب التحفيظ :

-العباسي محمد بن هدي بنسبة 2/10 سهما.

-العباسي فاطمة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي عائشة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي طامو بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي نعيمة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي اهنية بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي عبدالقادر بن هدي بنسبة 2/10 سهما.

-العباسي امينة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الفيض".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "الفيض".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار الرشاشدة جماعة وقيادة امطل إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 10 ار 58 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 118251 - 44؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 118251 - 44؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 118251 - 44؛ 

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 2018.

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 25 يناير 2021.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 08 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 09 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 10 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 10 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 10 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 25 ديسمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 28 ديسمبر 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 أكتوبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 13 أبريل 2021 على الساعة  10 و 45 د.

مطلب رقم 157821 - 44

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2021. 

طالب التحفيظ :

-العباسي محمد بن هدي بنسبة 2/10 سهما.

-العباسي فاطمة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي عائشة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي طامو بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي نعيمة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي اهنية بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

-العباسي عبدالقادر بن هدي بنسبة 2/10 سهما.

-العباسي امينة بنت هدي بنسبة 1/10 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سيدي عالل".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "سيدي عالل".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار الرشاشدة جماعة وقيادة امطل إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 12 ار 43 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 118929 - 44؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 118936 - 44؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 118937 - 44؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 118935 - 44.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 2018.

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 25 يناير 2021.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 08 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 09 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 10 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 10 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 10 أبريل 2019.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 25 ديسمبر 2020.

- عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في 28 ديسمبر 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 أكتوبر 2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 13 أبريل 2021 على الساعة  12.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور

                                        املصطفى بومهدي.

 

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 13612 - 51

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021

طالب التحفيظ : السيد احلاج دحماني بن محمد؛

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار احلاج ".
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نوعـه : أرض بها بناية تكون من سفلي وطابق أول مساحته 1آر 95س 

تقريبا و اسطبل مساحته 1آر 50س تقريبا.

موقعه : إقليم تاوريرت، مدينة دبدو حي احلوش؛ 

مساحته : 04 آر 77 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوزيد مجيد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : بلبكري عبد القادر؛

غربا : دحمان احلاج؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

كناش   2020 اكتوبر   21 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

االمالك رقم 11 عدد 163 صحيفة 294؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 أبريل 2021 على 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت 

      فوزي متون

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18995 - 53

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد محمد بجغاط بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : احلوض . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلوض .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد املعطي .

مساحته : 55 آر 79 س تقريبا.

يحده : 

شماال : بجغاط خالد ؛

شرقا : فاخر حبيبة و مطلب عدد 5004 - 53 ؛

جنوبا : مطلب عدد 5004 - 53 و طريق ؛

غربا : عبد اللطيف بجغاط و طريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 169 صحيفة 145 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 23 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 81 مؤرخة في 07 سبتمبر 2020.

- وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 أبريل 2021 على الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 18996 - 53

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بجغاط بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املرس .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد املعطي .

مساحته : 01 هك 03 آر 50 س تقريبا.

يحده : 

شماال : مطلب عدد 5029 - 53 و بجغاط خالد ؛

شرقا : ممر من 4 امتار و بجغاط خالد ؛

جنوبا : مطلب عدد 5029 - 53 ؛

غربا : بجغاط خالد و مطلب عدد 5004 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 159 صحيفة 134 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 22 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 83 مؤرخة في 07 سبتمبر 2020.

- وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 أبريل 2021 على الساعة الثانية زواال .

مطلب رقم 18997 - 53

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق بجغاط بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املرس .

نوعه : أرض فالحية بها مسكن من سفلي .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد املعطي .

مساحته : 07 آر 19 س تقريبا.

يحده : 

شماال : بجغاط رشيد ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 19716/س ؛

جنوبا : عبد احلق بجغاط ؛

غربا : ممر من 4 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 171 صحيفة 148 

كناش األمالك عدد 157 بتاريخ 24 سبتمبر 2020.
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- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 80 مؤرخة في 07 سبتمبر 2020.

- وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

- جدول املساحات املبنية مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 05 أبريل 2021 على الساعة الثالثة زواال .

مطلب رقم 18998 - 53

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد خالد بجغاط بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : احلوض . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلوض .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد املعطي .

مساحته : 06 آر تقريبا.

يحده : 

شماال : ممر من 4 امتار ؛

شرقا : بجغاط مصطفى ؛

جنوبا : بجغاط مصطفى ؛

غربا : بجغاط رشيد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 219 صحيفة 372 

كناش األمالك عدد 152 بتاريخ 25 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 07 سبتمبر 2020.

- وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 08 أبريل 2021 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18999 - 53

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : السيد خالد بجغاط بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : خالد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خالد .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد املعطي .

مساحته : 96 آر 79 س تقريبا.

يحده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 44661 - 53 ؛

شرقا : بجغاط رشيد ؛

جنوبا : بجغاط مصطفى و حبيبة فاخر و محمد بجغاط ؛

غربا : عبد اللطيف بجغاط ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 220 صحيفة 374 

كناش األمالك عدد 152 بتاريخ 25 سبتمبر 2020.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 78 مؤرخة في 07 سبتمبر 2020.

- وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 08 أبريل 2021 على الساعة التاسعة و النصف صباحا .

 احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد

فريد بدري    

 

محافظة قرية با محمد

مطلب رقم 18493 - 54                     

تاريخ اإليداع : 09 فبراير2021.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة سيدي عبدالنور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة سيدي عبدالنور ".

نوعـه : أرض بها مقابر. 

احملل  بوشابل،  جماعة  بامحمد،  قرية  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

املدعو السمونيني.

مساحته : 02 هـ 10 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة العباس بليزي؛

 شرقا : الطريق؛

 جنوبا : الطريق؛

 غربا : عبداهلل الكران.

 احلقوق العينية : الشيء.                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم االثنني 12 أبريل 2021 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18494 - 54                     

تاريخ اإليداع : 09 فبراير2021.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد أوالد صدوك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد أوالد صدوك. ".

نوعـه : أرض بها مسجد. 
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موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي عبدالكرمي، 

احملل املدعو اوالد صدوك.

مساحته : 05 ا 50 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : بوشتى بوسرارف؛

 جنوبا : احلمراوي محمد؛

 غربا : مرشد فريد.

 احلقوق العينية : الشيء .                                             

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

أبريل   13 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18495 - 54                     

تاريخ اإليداع : 09 فبراير2021.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احبيل دردور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احبيل دردور"

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة، احملل املدعو كطاطة.

مساحته : 06 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : اخلندق؛

 شرقا : اخلندق؛

 جنوبا : القيسي مصطفى؛

 غربا : املنصوري حميد؛ وردة مصطفى.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

 أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

أبريل   14 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18496 - 54                     

تاريخ اإليداع : 09 فبراير2021.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد احلامة الكبيرة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد احلامة الكبيرة ".

نوعـه : أرض بها مسجد. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة، احملل املدعو احلامة.

مساحته : 20 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛سالم برار؛

شرقا : الطوبيات عبدالسالم؛

جنوبا : بوشقشاق بوشتى؛ طريق؛

غربا : محمد الهتكي.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

أبريل   14 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 18497 - 54                     

تاريخ اإليداع : 09 فبراير2021.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : غروس السوالني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غروس السوالني ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة، احملل املدعو بني عبداهلل.

مساحته : 19 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : وردة مصطفى؛

 شرقا : وردة مصطفى؛ القيسي مصطفى؛

 جنوبا : نورالدين القيسي؛ اخلندق؛

 غربا : وردة حميد ؛ نورالدين القيسي.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

  - حيازة هادئة ومستمرة

أبريل   14 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة الثانية والنصف زواال.

مطلب رقم 18498 - 54                     

تاريخ اإليداع : 09 فبراير2021.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : شجرة اجلبري 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شجرة اجلبري 2 ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة، احملل املدعو بني عبداهلل.

مساحته : 13 ا تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد بن حلسن؛ 

 شرقا : اخلادر فاطمة؛ العطفاوي امحمد؛

 جنوبا : اخلادر عبدالعزيز؛ اخلادر فاطمة؛

 غربا : اخلادر احمد ؛عبدالنبي الصغوري.

 احلقوق العينية : الشيء.                                              
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  أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة.

أبريل   14 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة الواحدة  زواال.

مطلب رقم 23227 - 54                     

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الدار السفلية .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدار السفلية ".

نوعـه : أرض فالحية. 

املدعو  احملل  الودكة،  جماعة  غفساي،  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

النقلة.

مساحته : 10 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : ازريوح عزيز بن املفضل؛اغوثان احمد؛

 شرقا : ازريوح عزيز بن املفضل؛

 جنوبا : بن سعيد منير؛ بن سعيد امحمد؛

 غربا : اغوثان احمد.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

15 أبريل  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس  

2021 على الساعة العاشرة صباحا. 

           

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "الشوامة 1 "

مطلب رقم : 18204 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 1099 املؤرخة في 22 يناير 2020

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 25 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

 ،54  -  18204 رقم  املطلب  موضوع   "  1 الشوامة   " املسمى  امللك 

بامحمد، حي  قرية  بلدية  بامحمد،  قرية  دائرة  تاونات،  بإقليم  الكائن 

اوالد املكي، تتابع من اآلن فصاعداً باملساحة التي أظهرها التصميم 

العقاري وهي 01 هـ 67آ 36 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع 

مطلب التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "البرية بغمة الراسة " 

مطلب رقم : 17176/ف الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 3371 املؤرخة في 08 يونيو1977

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 13 يناير 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " البرية بغمة الراسة " موضوع املطلب رقم 17176/ف، 

الكائن بإقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى، دوار

التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعداً  اآلن  من  تتابع  مدو،  بني 

العقاري وهي 08 هـ 34آ 69 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع 

مطلب التحفيـظ وذلك استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا. 

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد 

            يوسف بوكنيفي

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 23048 - 56

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالب التحفيظ : البشير كنان بن محمد سالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البشير". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البشير". 

نوعه : أرض بورية.

موقعه : احملل املدعو جماعة اسرير اقليم كلميم.

مساحته : 83 آر 70 سنتيار تـقـريـبـا.

 حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 21؛

شرقا : بوجيد محمد؛ 

جنوبا : واد صياد؛

غربا : كنان التجاني؛

احلقوق العينية الشيء.

أصل امللك :

 76 رقم  األمالك  سجل   279 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -  1

بتاريخ 27 يناير 2021 توثيق كلميم.

 14 18/2020بتاريخ  عدد  ادارية  شهادة  من  االصل  طبق  صورة   -  2

ديسمبر 2020 بقيادة اسرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 أبريل على الساعة 09:00.

مطلب رقم 23049 - 56

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

طالب التحفيظ : احلسن سليم بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تلوين اكادير اسكا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك سليم"

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابق أول 

القصابي  قيادة  اسكا  تلوين  اكاديرجماعة  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

اقليم كلميم.

مساحته : 03ار 54 سنتيار تـقـريـبـا.

 حدوده : 

شماال الطريق؛
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شرقا : الطريق؛

جنوبا : سليم احلبيب ؛

غربا : ديدو امبارك ؛

احلقوق العينية ال شيء.

أصل امللك 

 73 رقم  األمالك  سجل   342 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -  1

بتاريخ 12 يونيو 2020 توثيق كلميم .

2 - شهادة ادارية عدد 25 بتاريخ 25 أبريل 2019 بقيادة القصابي

3 -ملحق اصالحي ضمن بتاريخ 26 نوفمبر 2020 سجل اخملتلفة عدد 

49 نحت عدد 238.

على   2021 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11:00.

مطلب رقم 23050 - 56

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

طالب التحفيظ : بلعيد بوزنكاض بن حماد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تغولت نبرا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوزنكاض". 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو دوار اكيسل جماعة اباينو اقليم كلميم.

مساحته : 01 ار53 سنتيار تقريبا.

 حدوده : 

شماال : كوماني توي؛

شرقا : طريق غير معبدة؛

جنوبا : فكولي محمد؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية ال شيء.

أصل امللك 

1 - رسم بيع عدلي ضمن عدد 256 سجل بكناش االمالك رقم 71 عدد 

بتاريخ 06 أغسطس 2019 توثيق كلميم.

2 - نسخة رسم ملكية ضمن أصله بعدد 412 كناش االمالك بتاريخ 

29 ماي 2017 توثيق اوالد تامية. 

3 - صورة طبق االصل من شهادة ادارية عدد 44 بتاريخ 09 أبريل 2015 

 2018 10 سبتمبر  قيادة القصابي.-4 عقد شراء عدلي ضمن بتاريخ 

سجل االمالك عدد 69 حتت عدد 193

4 - نسخة اراثة وفريضة ضمن اصله بعدد 86 سجل التركات رقم 28 

توثيق كلميم 

5 - نسخة اراثة ضمن حتت عدد 250 صحيفة 404 سجل التركات 12 

بتاريخ 26 ماي 2006 توثيق كلميم

6 - شهادة ادارية عدد 07/2020 بتاريخ 25 أغسطس 2020 بجماعة اباينو

7 - فرع مخارجة ضمن اصله بعدد 414 سجل االمالك رقم 68 بتاريخ 

03 يونيو 2018 

8 - نسخة مخارجة ضمن بتاريخ 14 يونيو 2018 سجل االمالك عدد 

68 حتت عدد 414 

9 - صورة طبق االصل من وكالة خاصة مصححة االمضاء بتاريخ 12 

ديسمبر 2017 

10 - صورة طبق االصل من رسم وكالة ضمن بسجل اخملتلفة رقم 12 

عدد 658 بتاريخ 09 ماي 2018.

على   2021 أبريل   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:00 .

مطلب رقم 23051 - 56

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

الدولة  عن  نيابة  بكلميم  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أبطيح 0319-912 قروي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " أبطيح 0319-912 قروي "

نوعه : أرض عارية بها القط هوائي ومحطة االذاعة

موقعه : احملل املدعو جماعة أبطيح دائرة طانطان اقليم طانطان.

مساحته : 52 هكتار 34 ار تـقـريـبـا.

 حدوده : 

شماال امللك اخلاص للدولة ؛

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 101 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  22751 - 56 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  22751 - 56 ؛ 

احلقوق العينية ال شيء.

أصل امللك 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات بتاريخ 13 أكتوبر 2020

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10:30.

مطلب رقم 23052 - 56

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

الدولة  عن  نيابة  بكلميم  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

املغربية)امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جتزئة الشهداء "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جتزئة الشهداء " 

نوعه : أرض بنيت عليها جتزئة الشهداء

موقعه : احملل املدعو جتزئة الشهداء مدينة كلميم.

مساحته : 01 هكتار 55 سنتيار تـقـريـبـا.

 حدوده : 

شماال زنقة بعضا والرسم العقاري رقم 12645 - 56 بعضا ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 7114 - 56 ؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقم 8088 - 56 و 1557 - 56؛
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غربا : شارع محمد السادس ؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات بتاريخ 26 يناير 2021

على   2021 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :15:30

مطلب رقم 23053 - 56

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-

قطاع الكهرباء.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املكتب الوطني للكهرباء 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املكتب الوطني للكهرباء 1 ".

نوعه : سكن وظيفي.

موقعه : احملل املدعو امان وشن مدينة كلميم

مساحته : 02 ار84سنتيار تـقـريـبـا.

 حدوده : 

شماال الزنقة؛ 

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-قطاع الكهرباء-؛ 

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-قطاع الكهرباء- ؛

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-قطاع الكهرباء-؛

احلقوق العينية ال شيء.

أصل امللك 

1 - نسخة عقد شراء عدلي سجل اصله بعدد 6770 سجل االيداع 

رقم 05 مؤرخ في 06 فبراير 1991 توثيق كلميم.

 05 رقم  االيداع  سجل   5997 بعدد  اصله  سجل  وكالة  نسخة   -  2

مؤرخة في 30 نوفمبر 1990 توثيق كلميم

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 11.

مطلب رقم 23054 - 56

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-

قطاع الكهرباء-

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املكتب الوطني للكهرباء 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املكتب الوطني للكهرباء 2 "

نوعه : سكن وظيفي.

موقعه : احملل املدعو امان وشن مدينة كلميم

مساحته : 02 ار24سنتيار تـقـريـبـا.

 حدوده : 

شماال  : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-قطاع الكهرباء ؛ 

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-قطاع الكهرباء-؛ 

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-قطاع الكهرباء ؛

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-قطاع الكهرباء-؛

احلقوق العينية ال شيء.

أصل امللك 

1 - نسخة عقد شراء عدلي سجل اصله بعدد 6770 سجل االيداع 

رقم 05 مؤرخ في 06 فبراير 1991 توثيق كلميم.

 05 رقم  االيداع  سجل   5997 بعدد  اصله  سجل  وكالة  نسخة   -  2

مؤرخة في 30 نوفمبر 1990 توثيق كلميم

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 10.

مطلب رقم 23055 - 56

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-

قطاع الكهرباء-.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املكتب الوطني للكهرباء 3"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املكتب الوطني للكهرباء 3 "

نوعه : سكن وظيفي.

موقعه : احملل املدعو امان وشن مدينة كلميم

مساحته : 02 ار 29سنتيار تـقـريـبـا.

 حدوده : 

شماال املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-قطاع الكهرباء ؛ 

شرقا : الزنقة؛ 

جنوبا  : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-قطاع الكهرباء- ؛

غربا  : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-قطاع الكهرباء-؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك 

1 - نسخة عقد شراء عدلي سجل اصله بعدد 6770 سجل االيداع 

رقم 05 مؤرخ في 06 فبراير 1991 توثيق كلميم.

 05 رقم  االيداع  سجل   5997 بعدد  اصله  سجل  وكالة  نسخة   -  2

مؤرخة في 30 نوفمبر 1990 توثيق كلميم

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 09

مطلب رقم 23056 - 56

تاريخ اإليداع  : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ  : املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-

قطاع الكهرباء-

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " املكتب الوطني للكهرباء 4"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " املكتب الوطني للكهرباء 4 "

نوعه  : مرآب ومخزن للمعدات.

موقعه  : احملل املدعو امان وشن مدينة كلميم
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مساحته  : 19 ار24سنتيار تـقـريـبـا.

 حدوده  : 

شماال املكتب الوطني للكهرباء و املاء اتلصالح للشرب-قطاع الكهرباء ؛ 

شرقا  : الزنقة؛ 

جنوبا  : ملك اجلماني ادريس- ؛

غربا  : شارع محمد السادس-؛

احلقوق العينية ال شيء

أصل امللك 

1 -  نسخة عقد شراء عدلي سجل اصله بعدد 6770 سجل االيداع 

رقم 05 مؤرخ في 06 فبراير 1991 توثيق كلميم.

 05 رقم  االيداع  سجل   5997 بعدد  اصله  سجل  وكالة  نسخة   -  2

مؤرخة في 30 نوفمبر 1990 توثيق كلميم-

3 - نسخة بيع سجل اصله بعدد 10307 سجل االيداع رقم 05 مؤرخ 

في 31 أكتوبر 1991

4 - نسخة اراثة سجل أصله بعدد 7583 سجل االيداع رقم 04 مؤرخة 

في 04 أبريل 1989 : 

5- صورة طبق االصل من وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 21 

أغسطس 1991 بكلميم.

6 - نسخة شراء سجل اصله بعدد 6771 سجل االيداع رقم 05 مؤرخ 

في 06 فبراير 1991.

05 مؤرخ  2647 سجل االيداع رقم  7- نسخة بيع سجل اصله بعدد 

في 18 يوليو 1991 .

8 - نسخة شراء سجل اصله بعدد 7072 سجل االيداع رقم 05 مؤرخ 

6772 سجل  1991 9 نسخة شراء سجل اصله بعدد  19 فبراير  في 

االيداع رقم 05 مؤرخ في 06 فبراير 1991

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 12.

مطلب رقم 23057 - 56

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ  : 

1- صالح حلوي بن محمد.

2 - مالكة عدجو بنت سعيد مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حلوي و عدجو" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حلوي وعدجو" 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي لال مرمي مدينة كلميم.

مساحته : 01 آر 30 سنتيار تـقـريـبـا.

 حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 1134 - 56؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 8825 - 56؛ 

جنوبا : الزنقة؛

غربا : ورثة ناجي محمد االيتوسي؛

احلقوق العينية الشيء

أصل امللك 

1 - عقد بيع عدلي مضمن بعدد 04 صحيفة 03 سجل األمالك رقم 

05 بتاريخ 01 أكتوبر 1995 توثيق كلميم.

2 - عقد بيع عدلي ضمن بعدد 304 صحيفة 332 سجل االمالك رقم 

40 بتاريخ 09 يناير 2008 توثيق كلميم.

3- عقد بيع عدلي ضمن في 13  أغسطس  1983 بعدد 219 صحيفة 

نوفمبر   07 بتاريخ   699 ادارية عدد  46 4 شهادة  01 عدد  142 كناش 

2007 بجماعة كلميم.

على   2021 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 30

مطلب رقم 23058 - 56

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2021

طالب التحفيظ  : 

1- عبد اهلل حموش بن حيمود.

2 - احلسن حموش بن محمد.

3 - عبد السالم حموش بن محمد.

4 - حموش خالد بن محمد بنسبة الربع لكل واحد منهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دوتركى ادحموش " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دوتركى ادحموش" 

نوعه : أرض فالحية محاطة بسياج بها منزل

القصابي  دائرة  اباينو  ادحموش جماعة  دوتركى  املدعو  احملل   : موقعه 

اقليم كلميم.

مساحته : 13 هكتار 42 آر 41 سنتيار تـقـريـبـا.

 حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة العلمي احلسن؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 22485 - 56؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية الشيء.

أصل امللك 

 75 رقم  األمالك  سجل   451 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -  1

بتاريخ 07 ديسمبر 2020 توثيق كلميم 

15 سبتمبر  36 بتاريخ  ادارية عدد  2 - صورة طبق االصل من شهادة 

2020 بقيادة القصابي.

على   2021 أبريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 23059 - 56

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021

طالب التحفيظ : علي صبري بن يحيا.

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

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي وادنون مدينة كلميم.

مساحته : 50 سنتيار تـقـريـبـا.

 حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 9926 - 56؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : العيساوي صبير؛

احلقوق العينية الشيء

أصل امللك 

1 - رسم بيع عدلي سجل بكناش االيداع رقم 04 عدد 9062 مؤرخ في 

08 يونيو 1989 توثيق كلميم 

 1980 فبراير   16 بتاريخ  قدمي  شراء  عقد  من  االصل  طبق  صورة   -  2

 06 عدد  ادارية  شهادة   3  37 عدد   01 كناش   193 عدد   189 صحيفة 

بتاريخ 21 يناير 2021 بجماعة كلميم.

على   2021 أبريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 30.

مطلب رقم 23060 - 56

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021

طالب التحفيظ : احلسني اضرضور بن داود

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اضرضور " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اضرضور" 

نوعه : أرض فالحية بها نخيل وأشجار الزيتون وبنايتني و حوض للماء 

واربعة آبار

موقعه : احملل املدعو تلمعدرت جماعة امطضي دائرة بويزكارن اقليم كلميم.

مساحته : 06 هكتار 83 ار 31 سنتيار تـقـريـبـا.

 حدوده : 

شماال : ابورك محمد؛

شرقا : ورثة بوخسي اليزيد بن محمد؛ 

جنوبا : واد؛

غربا : واد؛

احلقوق العينية الشيء

أصل امللك 

1 - رسم ملكية عدلي سجل بكناش االمالك رقم 27 مضمن بعدد 

293 بتاريخ 04 أبريل 2018 توثيق تزنيت 

2 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 08 اغسطس 2011 بجاعة 

امطضي حتت عدد -91/2001 90/2011 

3 - صورة طبق االصل من شهادة ادارية عدد 03 بتاريخ 13 فبراير 2018 

بقيادة اداي.

4 - رسم وكالة خاصة بنظير عدد 124 صحيفة 40 كناش 19 بتاريخ 

05 مارس 2018 مصلحة التوثيق بالقنصلية العامة بليل 

5 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 28 يناير 2021 بالدشيرة اجلهادية. 

على   2021 أبريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00.

 احملافظ على االمالك العقارية بكلميم.

                                          محمد عرظاوي.

 

محافظة افران

مطلب رقم 6836 - 57

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2021

طالب التحفيظ : محمد منصوري بن موحى

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "منصوري "  

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول وعلية

موقعه : إقليم إفران ، دائرة ازرو ،جماعة تكريكرة احملل املدعو قصبة 

أيت يحيى وعال

مساحته : 00 ار87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : ادريس بوشفري

جنوبا : ورثة ايت علي نبري

غربا : ورثة احلسني نرفودي

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

-محضر إرساء املزاد العلني مؤرخ في 28 يناير 2008

- رخصة البناء املؤرخة في 21 أبريل 2011

- رسم إراثة بنظير عدلي مضمن بعدد 166 صحيفة 155 بتاريخ 27 

اغسطس 1997

- رسم احصاء تركة عدلي مضمن بعدد 379 بتاريخ 19 اغسطس 1992

- رسم تصحيح فريضة عدلي مضمن بعدد 151 صحيفة 154 بتاريخ 

03 مارس 2008.

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 30 مارس 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا

مطلب رقم 6837 - 57

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالب التحفيظ : ادهبي رحيوي بن موحى

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "البركة "  

نوعه : أرض بورية
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موقعه : إقليم إفران ، دائرة ازرو ،جماعة تكريكرة، احملل املدعو " مزارع 

ايت بن عتو ".

مساحته : 17 هكتارا تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : ورثة زينبي موحى

جنوبا : ورثة الرحيوي اسعيد وعقى

غربا : ورثة الرحيوي سعيد وعقى، عبي محمد

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 279 صحيفة 196 بتاريخ 08 يناير 2014

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 146 صحيفة 88 بتاريخ 21 ديسمبر 2006.

- شهادة إدارية عدد 28 بتاريخ 15 ديسمبر 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 02 أبريل 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا 

مطلب رقم 6838 - 57

تاريخ اإليداع : 02 فبراير 2021

طالب التحفيظ : بن يوسف ايت احساين بن محمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جانا "  

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة تيمحضيت، احملل املدعو "حتيزونت".

مساحته : 01 آر 00 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : عسيوي محمد

شرقا : اقشمير

جنوبا : الزنقة

غربا : عرجوني ابراهيم

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 31 صحيفة 25 بتاريخ 28 فبراير 2020 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 170 صحيفة 103 بتاريخ 18 يوليو 1994 

- شهادة إدارية عدد 2/2021 مؤرخة في 27 يناير 2021

2021 على الساعة الثانية  02 أبريل   : التاريخ املقرر للتحديد املؤقت 

بعد الزوال

مطلب رقم 6839 - 57

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

طالب التحفيظ : حسن الزدكي بن محمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اعرقوب "  

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة تيمحضيت

مساحته : 06 هكتار 44 آر 20 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : بن الشريف موحى، الساقية

شرقا : الساقية

جنوبا : حموجان محمد، الزكاغي فالفة، حق املرور

غربا : ورثة وقلي، والساقية

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 353 صحيفة 243 سجل أ 45 بتاريخ 

27 ديسمبر 2018 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 363 صحيفة 241 سجل أ 47 بتاريخ 

27 اكتوبر 2019 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 445 صحيفة 303 سجل أ 45 بتاريخ 

30 يناير 2019 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 481 صحيفة 304 سجل أ 49 بتاريخ 

30 نوفمبر 2020

- رسم مخارجة رضائية عدلي مضمن بعدد 304 صحيفة 211 سجل أ 45 

بتاريخ 07 ديسمبر 2018 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 482 صحيفة 305 سجل أ 49 بتاريخ 

30 نوفمبر 2020 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 67 صحيفة 48 سجل أ 34 بتاريخ 

12 ديسمبر 2012 

- رسم شراء بنظيرعدلي مضمن بعدد 533 صحيفة 337 سجل أ 49 

بتاريخ 21 ديسمبر 2020 

- رسم شراء حق ارتفاق عدلي مضمن بعدد 528 سجل أ 45 بتاريخ 

05 مارس 2019 

- رسم شراء حق ارتفاق عدلي مضمن بعدد 483 صحيفة 305 سجل أ 49 

بتاريخ 30 نوفمبر 2020 

- شهادة إدارية عدد 42/2020 بتاريخ 30 ديسمبر 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 05 أبريل 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا

مطلب رقم 6840 - 57

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ : محمد عباس بن احمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي راشد "  

نوعه : أرض بها بنايتني واسطبل

موقعه : إقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة بن صميم

مساحته : 04 آر 68 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : رحو هوسي

شرقا : ساقية

جنوبا : ساقية، محمد عباس
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غربا : محمد عباس

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 217 صحيفة 149 سجل أ 19 بتاريخ 

25 ديسمبر 2003 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 420 أ 5 بتاريخ 25 يوليو 1990

- شهادة إدارية بتاريخ 22 يناير 2021

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 06 أبريل 2021 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا

 مطلب رقـم 6841 - 57

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ : رحو هوسي بن والرامي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك رحو "  

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي

موقعه : إقليم  إفران ،  دائرة ازرو ،جماعة بن صميم 

مساحته : 06 آر 93 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 3760 - 57

شرقا : ساقية

جنوبا : محمد عباس

غربا : محمد عباس

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 8 عدد  ع  سجل     16 صحيفة   21 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 31 يوليو 1997

شهادة إدارية مؤرخة في 22 يناير 2021

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 06 أبريل 2021 على الساعة العاشرة 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 6842 - 57

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021

طالب التحفيظ : جي ادريس بن عبد القادر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جي "  

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم  إفران،  دائرة ازرو، جماعة  سيدي اخملفي، احملل املدعو " 

احرض منوحى وعال مزارع ايت واحي".

مساحته : 70 آر 90 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد بوفوناس 

شرقا : الشعبة

جنوبا : وجطيطي عزيز

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

 4 401 سجل ت  657 صحيفة  - نظير تركة ومخارجة مضمن بعدد 
بتاريخ 09 أكتوبر 1989

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 433 صحيفة 274 بتاريخ 16 نوفمبر 2020
 314 صحيفة   544 بعدد  أصلها  مضمن  عدلي  إراثة  رسم  نسخة   -

سجل التركات 04 بتاريخ 25 يوليو 1989
- نسخة رسم احصاء تركة عدلي مضمن بعدد 433 أ 49 بتاريخ 16 

نوفمبر 2020بتاريخ 16 ديسمبر 2020
-نسخة رسم إراثة بها فريضة عدلي مضمن بعدد 120 صحيفة 97 

بتاريخ 23 أبريل 2019
 52 صحيفة   63 بعدد  اصلها  مضمن  عدلي  وصية  رسم  -نسخة 

سجل التركات 13 بتاريخ 03 يونيو 2013
-شهادة إدارية  عدد 32/2020مؤرخة في 01 ديسمبر 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 08 أبريل 2021 على الساعة التاسعة 
والنصف صباحا 

مطلب رقـم 6843 - 57
تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021

طالب التحفيظ : البشير بودربالة بن محمد
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بودربالة "  

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني
موقعه : إقليم  إفران، دائرة ازرو، جماعة  واد إفران "واد افران املركز"

مساحته : 36 سنتيار تقريبا
حدوده :

شماال : عبد اهلل اوحلي، عبد الرحيم اباركي
شرقا : الهياللي لعزيزة

جنوبا : ورثة عبد اهلل شريفي
غربا : الزنقة

احلقوق العينية : ال شيء.
أصل امللك : 

-  رسم شراء عدلي مضمن بعدد 435 صحيفة 240  بتاريخ 31 مارس 1997 
 263 276 صحيفة  - نسخة رسم شراء عدلي مضمن أصلها بعدد 

بتاريخ 27 أغسطس 1990 
- شهادة إدارية عدد 01/2021 مؤرخة في 25 يناير 2021

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 12 أبريل 2021 على الساعة التاسعة 
والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بافران
عبد اجلبار فرطاس     

 

محافظة انزكان ايت ملول

مطلب رقم 21226 - 60
تاريخ االيداع : فاحت فبراير 2021

طالب التحفيظ : مصدق مصطفى
اسم للملك : مصدق 
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نوع امللك : ارض عارية

موقعه : درب بيضان حي تراست جماعة انزكان 

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : ايت بوعدي حلسن ؛

شـرقا : رسم عقاري 21040 - 60 ؛

جنـوبا : زنقة؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : استمرار عدلي مؤرخ في 28 اغسطس 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 ابريل 2021 الساعة 10 : 00 

مطلب رقم 21227 - 60 

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021

طالبة التحفيظ : رقية بوفوس بنت محند

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بوفوس

نوع امللك : دار للسكن من سفلي وطابق اول

موقعه : تراست جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 00 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الزنقة

شـرقا : الطريق

جنـوبا : حلتيتش احمد

غربـا : الزنقة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد صدقة عدلي مؤرخ في30 ديسمبر 2020

- عفد شراء عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 1980

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 05 ابريل 2021 الساعة 10 : 00 صباحا

مطلب رقم 21228 - 60 

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ : موالي محمد شمس

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : شامس3

نوع امللك : ارض عارية عبارة عن حديقة

موقعه : جماعة التمسية ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 03 آر 16 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طالب التحفيظ؛

شـرقا : العربي بن حماد ؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : احلسني بن علي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : بيع عرفي مؤرخ في 05 يوليو 1984

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 ابريل 2021 الساعة 10 : 00 

مطلب رقم 21229 - 60 

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ : موالي محمد شمس

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : شامس2

نوع امللك : ارض عارية محاطة بسور وبها حديقة

موقعه : جماعة التمسية ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آر 18 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طالب التحفيظ؛

شـرقا : رشيد ايت حسن ؛

جنـوبا : طالب التحفيظ ؛

غربـا : ابراهيم ابو الشطارت ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

بيع عرفي مؤرخ في 15 اغسطس 1990

بيع عرفي مؤرخ في 08 سبتمبر 1980

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 ابريل 2021 الساعة 11 : 00 

مطلب رقم 21230 - 60 

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2021

طالب التحفيظ : موالي محمد شمس

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : شامس1

نوع امللك : بناية من سفلي وطابق اول

موقعه : جماعة التمسية ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آر 22 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شـرقا : رشيد ايت حسن ؛

جنـوبا : رشيد ايت حسن ؛

غربـا : احلسن ارجدال ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : بيع عرفي مؤرخ في 11 ديسمبر 1984

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 ابريل 2021 الساعة 12 : 00 

مطلب رقم 21231 - 60

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2021

طالبة التحفيظ : فاضمة اميلك بنت احلسن

اسم للملك : ملك ابيضار 
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نوع امللك : دار من سفلي وطابقني 

موقعه : جماعة القليعة

مساحته : 02آر 16 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : احلسن احجام؛

شـرقا : الطريق

جنـوبا : الطريق

غربـا : طريق.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : تسليم عرفي مؤرخ في 25 مارس 2010

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 05 ابريل 2021 الساعة 11 : 00

مطلب رقم 21232 - 60

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2021

طالبة التحفيظ : فاطمة بن الشيخ و محمد بن الشيخ مناصفة بينهما

اسم للملك : بن الشيخ 

نوع امللك : دار من سفلي وطابقني 

موقعه : حي ازرو جماعة ايت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق

شـرقا : البشير

جنـوبا : احمد بن جامع

غربـا : طريق 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شراء عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 2018

- وكالة عرفية مؤرخة في 22 ديسمبر 2016

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 27 سبتمبر 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 09 ابريل 2021 الساعة 10 : 00

مطلب رقم 21233 - 60

تاريخ االيداع : 09 فبراير 2021

طالب التحفيظ : ابراهيم الكومي بن محمد

اسم للملك : ملك الكومي 

نوع امللك : دار من سفلي وطابقني 

موقعه : حي احلرش جماعة ايت ملول.

مساحته : 53 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : احلياني احمد؛

شـرقا : محمد البوزيدي

جنـوبا : احمد اباعمران

غربـا : طريق 05 امتار

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : استمرار عدلي مؤرخ في 19 مارس 2014

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 09 ابريل 2021 الساعة 11 : 00

مطلب رقم 21234 - 60

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2021

طالبة التحفيظ : لطيفة اخلليفي بنت عمر

اسم للملك : ملك اخلليفي 

نوع امللك : دار من سفلي وطابقني 

موقعه : حي توهموا لقبالني جماعة ايت ملول.

مساحته : 73 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : محمد اوبيه؛

شـرقا : الطريق

جنـوبا : الرسم العقاري 3092 - 60

غربـا : ملفيفري لشاع

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 05 يوليو 2018

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة مؤرخة في 05 يناير 2016

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة مؤرخة في 22 اكتوبر 2001

- نسخة طبق االصل وكالة عدلية بتاريخ 5 يونيو 2015

- نسخة طبق االصل وكالة عدلية بتاريخ 15 نوفمبر 2017

- نسخة طبق االصل لعقدة تسليم عرفية مؤرخة في 12 يناير 2001

- نسخة رخصة السكن عدد 462 بتاريخ 09 نوفمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 12 ابريل 2021 الساعة 10 : 00

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول

عبداحلليم فتح اهلل    

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 26861 - 61

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : غزالن ازغينو؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سالو بن احمد "

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو اللنجريش سالو بن احمد ؛

مساحته : 03 أر00 س تقريبا؛

اجملاورون : 
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شماال : الطريق ؛

شرقا : زينب الزكاف ؛

جنوبا : خندق؛

غربـا : زينب الزكاف ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 ماي 2008؛

تصريح بهدم عدلي مؤرخ في 15 مارس 2018؛

نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 07 سبتمبر 2015؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 اكتوبر 2017؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2017؛

الساعة  على  مارس2021   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26862 - 61

تاريخ اإليداع : 18 يناير 2021؛

طالبة التحفيظ : الرفالي السعدية؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلربة مبدر بني توزين "

االرضية  "القطعة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الواقعة مبدشر بني توزين اخلربة

نوعه : ارض عارية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة، اجلماعة احلضرية بطنجة 

، احملل املدعو بني توزين ؛

مساحته : 00 أر 80 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد اجمليد ابطيو؛

شرقا : ملك الغير ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربـا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ابريل 2008؛

2 - صورة شمسية من عقد شراء عدلي مصادق عليه بتاريخ 28 ابريل 2008؛

3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2008؛

4 - نسخة رسم شراء دويرية مؤرخة في 24 نوفمبر 2020؛

الساعة  على  مارس2021م   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26867 - 61

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021 ؛

طالب التحفيظ : احمد السعيدي الطالل؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ارض اجلبلي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض اجلبلي "

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير؛ احملل املدعوارض اجلبيلي ؛

مساحته : 05 أر 09 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : احمد العربي اغزيل ؛

شرقا : عبد الرحمن الريفي؛

جنوبا : الطريق؛

غربـا : بعالل ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 اغسطس 2015؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ابريل 1994؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ابريل 2019؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ابريل 2019؛

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2020؛

الساعة  على   2021 مارس   19 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة والنصف زواال.

مطلب رقم 26868 - 61 

تاريخ اإليداع : 19 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : احمد اغودبدن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املشاعلة العوامة مدشر الكوارث" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عماد"

نوعه : قطعة ارضية بها بناء ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة؛ 

احملل املدعو : مدشر الكوارث املشاعلة؛

مساحته : 02 أر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : بناء؛رحمة حجري ؛

جنوبا : محجوب بن سعيد؛

غربـا : بناء؛ملك الغير؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2015؛

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2010؛

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2010؛

الساعة  على   2021 مارس   19 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26869 - 61

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2021 ؛

طالب التحفيظ : عبد اجمليد عشعاش؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رؤى ورانيا"

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو : واد اكناو ؛
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مساحته : 09 أر 90 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد زرياح ؛

شرقا : ام كلثوم الشاعر؛

جنوبا : طريق خاص؛

غربـا : زينب الشاعر؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020؛

رسم تنازل عن واجب بدون عوض عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2020؛

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 1979؛

شهادة ادارية مؤرخة في 12 يناير 2021؛

الساعة  على   2021 مارس   22 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة. صباحا.

مطلب رقم 26873 - 61

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : هشام بن قاصم بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قاصم 1

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر 

الصغير؛احملل املدعو غوجني؛

مساحته : 06 أر 16 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بولعيش؛

شرقا : عياد محمد ؛

جنوبا : مصطفى عياد ؛

غربـا : محمد عياد؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - صورة من عقد مناقلة عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2018 مصادق عليه ؛

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 02 اكتوبر 2014؛

3 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت اكتوبر 2014؛

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 10 يونيو 2019؛

5 - صورة من نسخة رسمية موثقة مطابقة لألصل بتاريخ 08 نوفمبر 2018؛

الساعة  على  مارس2021م   22 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26874 - 61

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : هشام بن قاصم بن محمد ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قاصم2 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قاصم2 

نوعه : ارض فالحية

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو غوجني؛

مساحته : 06 أر 16 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بولعيش؛

شرقا : عبد الواحد عياد؛

جنوبا : مصطفى عياد؛

غربـا : مصطفى عياد؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 02 اكتوبر 2014؛

رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت اكتوبر 2014؛

شهادة ادارية مؤرخة في 10 يوليو 2019؛

صورة من رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2018؛

صورة من نسخة رسمية لوكالة موثقة بتاريخ 08 نوفمبر 2018؛

الساعة  على   2021 مارس   22 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية والنصف زواال.

مطلب رقم 26875 - 61

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2021 ؛

طالب التحفيظ : هشام بن قاصم بن محمد؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قاصم 03" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " "قاصم 03"

نوعه : ارض فالحية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو دوار غوجني؛

مساحته : 06 أر 30 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مصطفى عياد ؛

شرقا : حسن بولعيش؛

جنوبا : مصطفى عياد؛

غربـا : مصطفى عياد؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2016؛

2 - نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 اكتوبر 09 اكتوبر 2016؛

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 10 يونيو 2010؛

4 - صورة من نسخة رسمية لوكالة موثقة بتاريخ 08 نوفمبر 2018؛

الساعة  على   2021 مارس   22 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة زواال.

مطلب رقم 26876 - 61

تاريخ اإليداع : 25 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : احمد الشولي؛

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

نوعه : ارض عارية بها بناء من سفلي وثالث طوابق والرابع مقلص؛

: والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية سيدي  موقعه 

اليماني، مزارع اوالد موسى حماري؛

مساحته : 03 هـ 92 أر 19 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : ورثة شعيب احلمياني؛عالل بادي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 4115 - 61 ؛

غربـا : مطالب التحفيظ 15928 - 61 - 15927 - 61 - 15926 - 61 15929 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - نسخة احصاء عدلي مؤرخة في 23 اغسطس 1993؛

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 10 مارس 2020؛

3 - نسخة مقاسمة عدلي مؤرخ في متم يوليو 1993؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2002؛

5 - نسخة عقد شراء عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 2004؛

6 - عقد شراء واجب عدلي مؤرخ في 07 مارس 2020؛

الساعة  على   2021 مارس   25 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26877 - 61

تاريخ اإليداع : 26 يناير 2021؛

طالبا التحفيظ : - 

رضوان الرويفي الطنجي؛ 

محمد بن محمد الرويفي الطنجي؛على الشياع فيما بينهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بولنب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الطنجي؛"

نوعه : ارض فالحية عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعو واداليان؛

مساحته : 05 أر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد العزيز بوغنامي؛ ر ع 63838 - 61؛

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : عبد الرحمان بوجوف ؛ ر ع 56236 - 61؛

غربـا : قاسم الدهدوه ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

عقد شراء بنظير عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 2015؛

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2012؛

نسخة من رسم اثبات ارث عدلي مؤرخ في 03 يناير 2009؛

شهادة ادارية مؤرخة في 05 فبراير 2020؛

الساعة  على   2021 مارس   26 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا

مطلب رقم 26878 - 61
تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021؛

طالب التحفيظ : محمد خالدي؛هند كرتي على الشياع فيما بينهم؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "خالدي "
نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 
الصغير، احملل املدعو : طالع الشريف 

مساحته : 05 أر 00 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : طريق من اربع امتار؛
شرقا : عبد الواحد الشويظ؛

جنوبا ر ع 34427 - 61؛
غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء .
أصل امللك : 

صورة شمسية من رسم صدقة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 25 يناير 1982؛
عقد شراء عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020؛

موجب اثبات متخلف عدلي 04 ديسمبر 2020؛
رسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020؛

شهادة ادارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2020؛
الساعة  على   2021 مارس   26 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 26879 - 61
تاريخ اإليداع : 27 يناير 2021 ؛

طالب التحفيظ : عبد الواحد الشويظ بن املصطفى؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الشويظ "
نوعه : ارض فالحية ؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية القصر 
الصغير، احملل املدعو طالع الشريف؛

مساحته : 05 أر 00 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛
شرقا : احلساني احلفيان؛
جنوبا : ر. ع 34427 - 61؛
غربـا : محمد اخلالدي ؛

احلقوق العينية : الشيء .
أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 1981؛
2 - موجب اثبات متخلف عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020؛

3رسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020؛
4 - ؛عقد شراء عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2020؛

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2020؛
الساعة  على  مارس2021   26 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.
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مطلب رقم 26880 - 61

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021؛

طالب التحفيظ : محمد الشالف؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عبد الواحد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلير"

نوعه : ارض عارية؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة، اجلماعة القروية تغرامت 

؛ احملل املدعو واد املرسى عبد الواحد؛ 

مساحته : 09أر83 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم قنجاع ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مصطفى السبتاوي؛

غربـا : عبد اهلل الزيدي ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 19 مارس 2019؛

2 - نسخة من رسم راء عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2001؛

3 - ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 15 مارس 2019؛

الساعة  على   2021 ابريل   05 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26881 - 61

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021؛

طالبة التحفيظ : فريدة معزوز؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املريبس " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الريان"

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير ؛احملل املدعو : واداليان؛

مساحته : 0 هــ 08 أر00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : البقالي الطاهري؛

جنوبا : احلسنيوي عبد احلي ؛

غربـا : ر ع 39729 - 61 ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 مارس 2018؛

رسم هبة عدلي مؤرخ في 11 مارس 2018؛

نسخة من رسم اعتراف ببيع مؤرخ في 27 اكتوبر 1984؛

شهادة ادارية مؤرخ في 19 يناير 2021؛

الساعة  على   2021 ابريل   05 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 26882 - 61

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2021؛

طالب التحفيظ : احمد بن احساين؛ 

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مخلوف "

نوعه : ارض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة 

؛احملل املدعو : مدشر غدير الدفلة ؛

مساحته : 12 أر 14 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ممر من ثالث امتار؛

شرقا : الريفي؛

جنوبا : ورثة حموم ودراس ؛

غربـا : املهدي العمري 47939 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

رسم راء عدلي مؤرخ في 30 ابريل 2011؛

نسخة من رسم مخارجة مؤرخ في 15 اغسطس 2011؛

نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخة في 25 سبتمبر 1990؛

الساعة  على   2021 ابريل   05 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26885 - 61

تاريخ اإليداع : 08 فبراير2021 ؛

طالبتا التحفيظ : 

نادية العسري ؛ 

فاطمة العسري؛ على الشياع مناصفة بينهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"كوثر"

نوعه : ارض بها بناء؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة،اجلماعة احلضرية بطنجة؛ 

احملل املدعو حي بني سعيد؛

مساحته : 00 أر82 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مدرسة احلسن الثاني ؛

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربـا : جمال الدين عيوش؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 05 ماو 2000؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ماي 2000؛

3 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 05 ماي 2000؛

4 - تصريح ببناء عدلي مؤرخ في 07 مارس 2018؛

الساعة  على   2021 ابريل   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.
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مطلب رقم 26886 - 61

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021؛

طالبة التحفيظ :

ضياء الشعيري االندلسي؛

لينة الشعيري االندلسي؛

رغد الشعيري االندلسي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرج 1 " 

نوعه : ارض فالحية

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعوفرسيوة ؛

مساحته : 07أر 71 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 47631 - 61؛

شرقا : ارحيمو الشعيري االندلسي ؛

جنوبا : طريق من 03 امتار؛

غربـا : الصافية الشعيري االندلسي ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

عدلي  متخلف  اثبات  موجب  رسم  من  نسخة  من  شمسية  صورة 

مؤرخ في 09 يوليو 2005 مصادق عليه

صورة شمسية من رسم مقاسمة بنظائر عدلي مصادق عليه مؤرخ 

في 18 اكتوبر 2008 ؛

3 - صورة شمسية من عقد هبة عدلي مصادق عليه مؤرخ في 29 يونيو 2019؛

الساعة  على   2021 ابريل   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

مطلب رقم 26887 - 61 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021؛

طالبة التحفيظ :

ضياء الشعيري االندلسي؛

لينة الشعيري االندلسي؛

رغد الشعيري االندلسي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرج 2 " 

نوعه : ارض فالحية

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر 

الصغير، احملل املدعوفرسيوة ؛

مساحته : 07أر 71 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : محمد الشعيري االندلسي ؛ ر ع 47631 - 61؛

شرقا : رحيمو الشعيري االندلسي ؛

جنوبا : احمد الشعيري االندلسي؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 59886 - 61 ؛بناء؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - عقد هبة عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2019؛

2 - صورة شمسية من مقاسمة بنظائر عدلي مصادق عليه مؤرخ 

في 18 اكتوبر 2008؛

3 - نسخة من رسم موجب اثبات متخلف عدلي مصادق عليه مؤرخ 

في 09 يوليو 2005؛

الساعة  على   2021 ابريل   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

مطلب رقم 26888 - 61

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2021 ؛

طالبة التحفيظ :

ضياء الشعيري االندلسي ؛

لينة الشعيري االندلسي؛

رغد الشعيري؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشعيري"

نوعه : ارض فالحية بها بناء ؛

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية خميس 

اجنرة، مدشر ماللح؛

مساحته : 58 أر92 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : كدية سعيد ؛

شرقا : مطلب التحفيظ 2648 - 19؛

جنوبا : طريق عمومي ؛

غربـا : .طريق عمومي ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

عقد هبة عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2019؛

موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 23 فبراير 2012؛

عقد عرفي لشراء قطعة ارضية مصادق عليه مؤرخ في 14 سبتمبر 2011 ؛

شهادة ادارية مصادق عليها بتاريخ 11 اكتوبر 2011

الساعة  على   2021 ابريل   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 26889  - 61

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021؛

طالب التحفيظ : محمد بنكرميو؛ 

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التيسير"
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نوعه : ارض عارية ؛

قصر  القروية  اجلماعة  اجنرة؛  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

اجملاز، احملل املدعومدشر احلوشة- املقدم احمد ؛

مساحته : 05أر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : املالك؛

شرقا : عبد اهلل الشاعر؛الطريق؛

جنوبا : رشيد حجاج ؛محمد الشاعر؛

غربـا : عبد اهلل الشاعر؛هشام بن عجيبة

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر 2018؛

2 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 30 ماي 2015؛

4 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2005؛

الساعة  على  2021م  ابريل   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 26890 - 61

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021 ؛

طالب التحفيظ : محمد بن محمد بنكرميو؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني الروافة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خير اهلل"

نوعه : ارض فالحية عارية؛

قصر  القروية  اجلماعة  اجنرة؛  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

اجملاز، احملل املدعو مدشر احلومة؛

مساحته : 06 أر 00س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل الشعيري؛

شرقا : عبد اهلل الشعيري ؛

جنوبا : ورثة التهامي الهيشو؛

غربـا : بهاء البقالي القاسمي ؛

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2002؛

عقد شراء عدلي مؤرخ في 11 يناير 2020؛

ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في09 نوفمبر 2020؛

الساعة  على   2021 ابريل   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "البياض"

مطلب رقم 20247 - 61 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 15 سبتمبر 2020؛ فان مسطرة 

رقم  التحفيظ  مطلب  "؛موضوع  "البياض  املسمى  امللك  حتفيظ 

20247 - 61؛ الواقع بعمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل

اسم  في  يومه  غاية  إلى  تتابع  بوفراح؛  مزارع  املدعو  احملل  الشمالي؛ 

السيد احمد بوحلديدة بن حمادي؛ وباملساحة التي ابان عنها التصميم 

العقاري وهي : 02 هـ 25 ار33 س بدل املساحة املصرح بها عند ايداع 

للمطلب  تدعيما  إيداعها  السابق  العقود  مبوجب  وذلك  املطلب؛ 

املذكور. وكذا : 

شهادة ادارية مؤرخة في 23 اكتوبر 2020؛

 2005 سبتمبر   05 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد  من  شمسية  صورة 

مصادق عليه؛ 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "غرسة الدار"؛ 

مطلب رقم 14232 - 61 

مسطرة  فان   .2021 يناير   25 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم:  التحفيظ  الدار"موضوع مطلب  املسمى "غرسة  امللك  حتفيظ 

14232 - 61؛ الواقع بعمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية البحراويني؛ 

احملل املدعو : مدشر املنار؛ تتابع إلى غاية يومه في اسم السيد : عزيز 

بوجيبار ابن احمد و باملساحة التي ابان عنها التصميم العقاري و هي 

: 03 ار00 س بدل املساحة املصرح بها عند ايداع املطلب؛ وذلك مبوجب 

العقود السابق إيداعها تدعيما للمطلب املذكور وكذا : 

ملحق عدلي اصالحي مؤرخ في 26 نوفمبر 2019؛

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة

      عبد احلي السباعي

 

 محافظة الداخلة

مطلب رقم 239 - 62

تاريخ اإليداع : 10فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدولة 189/ ق".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 189/ ق". 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : جماعة بئر انزران.

مساحته : 5207 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 103 - 62 ، امللك اخلاص للدولة .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 226 - 62، الرسم العقاري عدد 13122 - 62.

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 1100.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 103 - 62 ، امللك اخلاص للدولة 

احلقوق العينية : الشيء
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أصل امللك : 

أصل امللك :

- نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة مؤرخ في فاحت فبراير 2021.

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

على   2021 ابريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا 11 س 00 دقيقة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة

رشيد الوردي    

 

محافظة الدارالبيضاء - النواصر

مطلب رقم 5595 - 63

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

طالبة التحفيظ : فاطمة مبخوت بنت بوشعيب بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد موكة "

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : " بالد موكة "

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : عمالة إقليم النواصر جماعة أوالد صالح احملل املدعو أوالد عامر.

مساحته : 29 آر و59 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد مبخوت + بنحجاج عبد احلق؛

شرقا : السعدية مبخوت

جنوبا : مليكة بوشمامة - ورثة املكي بوشمامة - ورثة مبخوت أحمد؛

غربا : مينة مبخوت

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية ضمن بعدد 371 صحيفة 133 كناش عدد 14 بتاريخ 13 

رجب 1429 هـ موافق 17 يونيو 2008.

شهادة إدارية عدد 1802 مؤرخة في 28 ماي 2008.

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا

مطلب رقم 5596 - 63

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2021

طالب التحفيظ : بنحجاج عبد احلق بن محمد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " أرض مكيمالت البصلة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض مكيمالت البصلة"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : عمالة إقليم النواصر جماعة أوالد صالح احملل املدعو أوالد عامر.

مساحته : 25 آر و96 سنتيارا تقريبا.
حدوده : 

شماال : مبخوت شامة + مبخوت بوعزة؛
شرقا : ورثة أحمد مبخوت

جنوبا : فاطمة مبخوت + السعدية مبخوت؛
غربا : ورثة أحمد مبخوت + شامة مبخوت.

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

رسم ملكية ضمن بعدد 370 صحيفة 135 كناش عدد 14 بتاريخ 13 
رجب 1429 هـ موافق 17 يونيو 2008.

شهادة إدارية عدد 1720 مؤرخة في 23 ماي 2008.
على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5597 - 63
تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2021

طالبو التحفيظ : 
- السيد عبد القادر نصر اهلل بن عبد الرحيم بنسبة 14/120

- السيدة حفيظة النعاميي بنت بوشعيب بنسبة 15/120
- السيد حسن نصر اهلل بن عبد الرحيم بنسبة 14/120

- السيدة جميلة نصر اهلل بنت عبد الرحيم بنسبة 07/120
- السيدة نعيمة نصر اهلل بنت عبد الرحيم بنسبة 07/120

- السيد عبد احلكيم نصر اهلل بن عبد الرحيم بنسبة 14/120
- السيد حلسن نصر اهلل بن عبد الرحيم بنسبة 14/120

- السيد احلسني نصر اهلل بن عبد الرحيم بنسبة 14/120
- السيدة خديجة نصر اهلل بنت عبد الرحيم بنسبة 07/120
- السيد مصطفى نصر اهلل بن عبد الرحيم بنسبة 14/120

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :" أرض البير "
االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : " أرض البير "

نوعه : أرض فالحية .
موقعه : عمالة إقليم النواصر جماعة أوالد صالح احملل املدعو اجلوابر.

مساحته : 01 هكتارو 15 آر و55 سنتيارا تقريبا.
حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 132944 - 63؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 1329483 - 63 - الرسم العقاري 48668 - 63؛

جنوبا : طريق ؛
غربا : الرسم العقاري عدد 132944 - 63

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

 17 بتاريخ   34 عدد  كناش   1 صحيفة   82 بعدد  ضمن  ملكية  رسم 
جمادى األولى 1430 هـ موافق 13 ماي 2009.

عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 17 فبراير 2010.
رسم إراثة مضمن بعدد 377 صحيفة 445 كناش 27 مؤرخ في 15 يناير 2021.

 248 عدد  163 كناش  بعدد  إراثة مضمن  لرسم  األصل  نسخة طبق 
مؤرخ في 22 صفر 1437 هـ موافق 04 ديسمبر 2015.

على   2021 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - النواصر
     مصطفى بنحداوي
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محافظة احلاجب

مطلب رقم 6234 - 67

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : الهاشمي اكناو بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ايت ايدير.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الهاشمي".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، حي ايت ايدير. 

مساحته : 66 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلياللي بوعول.

شرقا : طريق.

جنوبا : عبد السالم بوغنبور.

غربا : بوجمعة اشمالل.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2012  -  09  -  07  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 43 عدد 611 صحيفة 466 بتاريخ : 05 - 10 - 2012.

بكناش  مضمن   1999  -  05  -  27  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

األمالك 12 عدد 394 صحيفة 380 بتاريخ : 02 - 06 - 1999.

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6235 - 67

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ارض مسجد اكرامن 9.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض مسجد اكرامن 9 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم. 

مساحته : 01 هكتار 15 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد القادر السبوكي.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 1255 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 11255 - 67. 

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 449 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6236 - 67

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ارض مسجد اكرامن 10.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض مسجد اكرامن 10 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم. 

مساحته : 02 هكتار 40 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 6056 - 67.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 5261 - ك.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 13676 - 67. 

غربا : طريق

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 449 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6237 - 67

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : محمد الغوتي بن عبد القادر.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك الغوتي.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الغوتي".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون دوار اجملاهد.

مساحته : 64 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 11606 - 67.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 10698 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 67771 - 05.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في : 06 - 01 - 2021 مضمن بكناش 

األمالك 73 عدد 181 صحيفة 187 بتاريخ : 12 - 01 - 2021.

على   2021 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال. 
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مطلب رقم 6238 - 67

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة  ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض مسجد اكرامن 7.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض مسجد اكرامن 

." 7

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، احملل املدعو اكرامن.

مساحته : 01 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 10864 - ك و الرسم العقاري 3425 - ك.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 449 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2021 ابريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6239 - 67

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ السيد)ة( : األوقاف العامة – ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض مسجد اكرامن 8.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض مسجد اكرامن 8 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، احملل املدعو اكرامن. 

مساحته : 01 هكتار 20 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 10864 - ك.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- شهادة إدارية رقم : 449 مؤرخة في : 31 - 01 - 2020.

على   2021 ابريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18128 - 68

تاريخ اإليداع :  09  فبراير 2021.

طالبة التحفيظ : فتيحة الزهواني بنت الصغير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "الضحى".

نوعه :  ارض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو اوالد سيدي شنان.

مساحته :  40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  الكبير مسرار؛

شرقا :  زنقة؛

جنوبا :  بوزكري زوزو؛              

غربا :  محمد عاللي.

احلقوق العينية :  ال شيء.           

  أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي بتاريخ 08 اغسطس 1992 عدده الترتيبي 2673 - 92؛

 120 بعدد  مضمن   2003 ديسمبر   13 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم   -

صحيفة 130؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 08 يونيو 2007 مضمن بعدد 239 صحيفة 283؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 11 ابريل 2016 مضمن بعدد 216 صحيفة 443؛

- شهادة ادارية عدد 09 - 2021 بتاريخ 02 فبراير 2021؛

على   2021 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30879 - 72

تاريخ اإليداع :  فاحت فبراير 2021.

طالب التحفيظ : عالل محسن بن عبد الرحمان؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "ملك عالل"

نوعه׃ أرض عارية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي الشعيبات؛

مساحته :  01 آر تقريبا.

اجملاورون :

شماال  : الرسم العقاري عدد 2577 - 72؛

شرقـا : الزنقة؛
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جـنوبا :  ورثة فاطمة بنت الفاطمي اجلميلي؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 14249 - 72 ؛

أصل امللك :

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 469 صحيفة 374 

كناش األمالك رقم 34 بتاريخ 06 مارس 1979 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم مخارجة عدلي ضمن أصله بعدد 149 صحيفة 85 

كناش األول رقم 17 بتاريخ 25 نونبر 1971 توثيق ابن جرير؛

- شهادة التصريح بالضياع مؤرخة في 15 يناير 2021؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 14 يناير 2021.

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30880 - 72

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021.

طالب التحفيظ :  عمر الدرقاوي بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "ملك الدرقاوي"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار لكطيف اوالد واسالم؛

مساحته :  01 هـ تقريبا.

اجملاورون :

شماال  : العوني مبشور؛

شرقـا : صالح الفاسي؛

جـنوبا :  طريق عمومي عرضه 30 مترا؛

غربـا : العوني مبشور؛

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 377 صحيفة 426 سجل األمالك رقم 

301 بتاريخ 18 يناير 2021 توثيق مراكش؛

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 165 صحيفة 203 سجل األمالك 

رقم 292 بتاريخ 27 سبتمبر 2019 توثيق مراكش؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 02 فبراير 2021؛

- وكالة عرفية  قصد التحفيظ مصححة اإلمضاء بتاريخ 20 يناير 2021.

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 30881 - 72

تاريخ اإليداع :  03 فبراير 2021.

طالبا التحفيظ : 

- زهور اليباني بنت أحمد، بنسبة 01 - 02 سهما؛

- ادريس احلدادبن احلسني، بنسبة 01 - 02 سهما؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "املهدي"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعه :  اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير ، حي اجملد؛

مساحته :  58 س تقريبا.

اجملاورون :

شماال  : عبد الكرمي الشريف؛

شرقـا : الزنقة؛

جـنوبا :  مصطفى عاقل؛

غربـا : فاطمة بوسلهام؛

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 88 صحيفة 89 سجل األمالك العقارية 

رقم 87 بتاريخ 12 يناير 2010 توثيق ابن جرير؛

 102 47 سجل األمالك  66 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 14 نونبر 2013 توثيق ابن جرير؛

على   2021 أبريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 30882 - 72

تاريخ اإليداع :  04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان السكراتي بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "الصفاء"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه :  اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير ، حي الشعيبات؛

مساحته :  50 س تقريبا.

اجملاورون :

شماال  : لطيفة تقي اهلل بنت عباس؛

شرقـا : الزنقة؛

جـنوبا :  رحال بن ابراهيم؛

غربـا : حليمة غريد، فاطمة بنت محمد، ادريس بلعمامي؛

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 76 صحيفة 86 سجل األمالك رقم 98 

بتاريخ 11 ديسمبر 2012 توثيق ابن جرير؛

- ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 30 صحيفة 31 سجل األمالك 

رقم 132 بتاريخ 31 ديسمبر 2020 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 480 صحيفة 425 

كناش األمالك رقم 77 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 توثيق ابن جرير؛

على   2021 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة  والنصف صباحا.

مطلب رقم 30883 - 72

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : عادل البركاوي بن موسى؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عادل"



عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(1016

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح؛

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير ، حي األمل؛

مساحته : 86 س تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : الزنقة؛

شرقـا : يوسف السلماوي؛

جـنوبا : مصطفى مالئم، عبد اهلل العثماني؛

غربـا : خديجة الناصيري؛

أصل امللك : 

80 سجل األمالك رقم  87 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

119 بتاريخ 22 فبراير 2018 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 72 صحيفة 64 سجل 

األمالك العقارية رقم 119 بتاريخ 07 فبراير 2018 توثيق ابن جرير؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 12 أبريل 2021 على 

الساعة العاشرة  والنصف صباحا.

مطلب رقم 30884 - 72

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : محمد جالل النكير بن املصطفى؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زكرياء"

نوعه : أرض فالحية بها حوض مائي وخراب؛

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد واسالم؛

مساحته : 93 آر 26 س تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : الطريق؛

شرقـا : الطريق؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 2663 - 72؛

غربـا : احلاج ادريس بسيط؛

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 438 صحيفة 471 كناش األمالك 

رقم 273 بتاريخ 09 دجنبر 2020 توثيق مراكش؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 406 صحيفة 307 سجل األمالك رقم 

52 بتاريخ 17 يونيو 2004 توثيق ابن جرير؛

 74 صحيفة   94 بعدد  ضمن  عدلي  مساحة  بتصحيح  بينة  رسم   -

سجل االمالك رقم 77 بتاريخ 29 يونيو 2008 توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 12 أبريل 2021 على 

الساعة الثانية عشر  والنصف زواال.

مطلب رقم 30885 - 72

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2021.

طالبو التحفيظ : 

ـ جواد بلكيال بن العربي، بنسبة 01 - 03 سهما؛

- حميد بلكيال بن العربي، بنسبة 01 - 03 سهما؛

- جمال بلكيال بن العربي، بنسبة 01 - 03 سهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكاع البيض"

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة سيدي بوبكر دوار اوالد ابراهيم؛

مساحته : 66 آر 55 س تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار؛

شرقـا : الطريق االقليمية رقم 2114؛

جـنوبا : ورثة بلكيال املهدي؛

غربـا : عبد اللطيف الذهبي؛

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 152 صحيفة 141 كناش األمالك 

رقم 25 بتاريخ 25 أكتوبر 2020 توثيق ايت اورير؛

على   2021 أبريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة  والنصف بعد الزوال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الدار"، 

موضوع مطلب عدد 30736 - 72، الذي أدرجت خالصته باجلريدة 

باجلريدة الرسمية عدد 1100 املؤرخة في 29 يناير 2020.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 03 فبراير 2021، فإن مسطرة حتفيظ 

 ،72  -  30736 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  "الدار"،  املسمى  امللك 

اآلن  من  تتابع  النواجي،  دوار  اجلبيالت،  جماعة  الرحامنة،  باقليم  الكائن 

فصاعدا حتت نفس التسمية وفي اسم نفس طالب التحفيظ ومبساحة 

نهائية قدرها 01 آر 10 سنتيار بدل املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب 

التحفيظ والبالغة 01 آر 02 سنتيار تقريبا،

وذلك بناء على نفس الوثائق املودعة سلفا، وكذا شهادة إدارية رقم 01 - 2020 

 ،2021 فبراير  فاحت  بتاريخ  باجلبيالت  اجلماعي  اجمللس  رئيس  طرف  من  مسلمة 

وإشهادين عرفيني مصححا اإلمضاء بتاريخ 27 يناير 2021.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

محافظة سيدي اسمـاعيل- الزمامرة

مطلب رقم 57632 - 75

تاريخ اإليداع  : فاحت فبراير  2021.

طالبة التحفيظ  : فاطنة فايز بنت عباس .

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل جماعة أوالد حمدان  ، 

دوار لوهاهسة

مساحته  : 30 ار 00 س  تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : مينة فايز. 

شرقا : مطلب عدد 1331  -  75  

جنوبا : خديجة فايز  

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

أصل  التملك  : 

بتاريخ  50 عدد  كناش   105 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

. 2019 - 09 - 25

-  شهادة إدارية عدد 13 مؤرخة في 02 - 05 - 2019

-  وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 24 - 09 - 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 04 أبريل   2021 على الساعة 10 : 00 

مطلب رقم 57633 - 75

تاريخ اإليداع  : 03 فبراير  2021.

طالب التحفيظ  : محمد حشالفي بن الطاهر .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "أرض احلطة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "أرض احلطة"

مشتمالته : أرض فالحية . 

 ، افرج  أوالد  دائرة سيدي اسماعيل جماعة  اقليم اجلديدة،   : موقعه  

دوار أوالد حجاج

مساحته   : 38 ار 37 س  تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : طريق عمومية. 

شرقا : الهادي قزي  

جنوبا : الرسم العقاري عدد 88774  -  08  

غربا : العدالني لفحل والشرقي نحيلي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

أصل  التملك  : 

 120 عدد  األمالك  سجل   48 عدد  حتت  مضمن  عدلي  شراء  رسم    -

بتاريخ 26 - 11 - 2019

 45 144  كناش األمالك  عدد  -  رسم ملكية عدلي   مضمن بعدد 

بتاريخ 14 - 11 - 2017 .

-  نسخة من شهادة إدارية عدد 57 مؤرخة في 12 - 05 - 2017

-  وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 18 - 12 - 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 05 أبريل   2021 على الساعة 10 : 00 

مطلب رقم 57634 - 75

تاريخ اإليداع  : 04 فبراير  2021.

طالبو التحفيظ  : 

1 -  عبد الرافع فتح بن املصطفى بنسبة 14 سهم من 48 سهم 

2 -  الزوهرة جالل بنت الكبير بنسبة 06 أسهم من ذلك.

3 -  اميان فتح بنت املصطفى بنسبة 07 أسهم من ذلك

4 -  كرمية فتح بنت املصطفى بنسبة 07 أسهم من ذلك .  

5 -  خديجة فتح بنت املصطفى بنسبة 07 أسهم من ذلك

6 -  مرمي فتح بنت املصطفى بنسبة 07 أسهم من ذلك  .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا   : "أرض بالد جدود"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "أرض بالد جدود"

مشتمالته  : أرض فالحية . 

 ، أوالد حمدان  دائرة سيدي اسماعيل جماعة  اقليم اجلديدة،   : موقعه  

دوار اجلعيدات

مساحته   : 01 هكتار 30 ار 00 س  تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احمد الفتح. 

شرقا : عبد السالم ولد اخملنت   

جنوبا : طريق البير  

غربا : طريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

أصل  التملك  : 

-  رسم ملكية عدلي   مضمن بعدد 343  كناش  عدد 89 مؤرخ في 

. 1989 - 11 - 12

-  رسم اراثة عدلي مضمن حتت عدد 120 كناش 276 بتاريخ 27 - 06 - 2017

-  نسخة من شهادة إدارية عدد 57 مؤرخة في 12 - 05 - 2017

-  وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 03 - 02 - 2021

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 05 أبريل   2021 على الساعة 12 : 00 

مطلب رقم 57635 - 75

تاريخ اإليداع  : 05 فبراير  2021.

طالب التحفيظ  : محمد باهي ابن بوجمعة.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "أرض الكاهية "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "أرض الكاهية "

مشتمالته : أرض عارية. 
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موقعه  : اقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة  جماعة الواليدية  ، دوار 

حيوط الكاهية .

مساحته   : 90 س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : الطريق. 

شرقا : بوشعيب نزير   

جنوبا : ورثة احلاج عبد اهلل   

غربا : جبيدة عبد الرحيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

أصل  التملك  : 

- تنازل عرفي مصادق عليه بتاريخ 09 - 01 - 2008

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 05 أبريل   2021 على الساعة 14 : 00 

مطلب رقم 57636 - 75

تاريخ اإليداع  : 05 فبراير  2021.

طالب التحفيظ  : عزيز حنصالي ابن عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا   : "أرض سيدي امبارك"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "أرض سيدي امبارك"

مشتمالته  : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم اجلديدة ، دائرة سيدي إسماعيل جماعة سيدي إسماعيل، 

دوار الرواحلة  .

مساحته : 01 آر  20 س  تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عائشة بنت إسماعيل وولد علي الطالبي  

شرقا : مطلب عدد 86933  -  08 ومطلب 89048  -  08    

جنوبا : حكيم عبد اللطيف وورثة سعيد البوجادي    

غربا : طريق  

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

أصل  التملك  : 

-  رسم شراء عدلي مضمن بعدد 551 كناش عدد 42 بتاريخ 04 - 02 - 2008.

 259 صحيفة   265 بعدد  اصلها  مضمن  عدلي  مخارجة  نسخة   -

كناش األمالك رقم 24 بتاريخ 09 - 09 - 1999

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 06 أبريل 2021 على الساعة 10 : 00 

مطلب رقم 57637 - 75

تاريخ اإليداع  : 05 فبراير  2021.

طالب التحفيظ  : احمد  حنصالي ابن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا   : "أرض بالد احلنصالي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "أرض بالد احلنصالي"

مشتمالته  : أرض فالحية . 

سيدي  جماعة   إسماعيل    سيدي  دائرة   ، اجلديدة  اقليم   : موقعه 

إسماعيل، دواراوالد سيدي عبد اهلل  .

مساحته   : 03 هكتار 83آر  00 س  تقريبا. 

حدوده  : 

 شماال : احمد احلنصالي   

شرقا : ورثة محمد بن بوشعيب     

جنوبا : عبد القادر هورش     

غربا : بالد الدوادات  

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

أصل  التملك  : 

 -  نسخة من  رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 168 صحيفة 187 

كناش األمالك 45 بتاريخ 04 - 01 - 2006

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 06 أبريل   2021 على الساعة 11 : 00 

مطلب رقم 57638 - 75

تاريخ اإليداع  : 05 فبراير  2021.

طالب التحفيظ  : محمد الصبار  بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا   : "أرض اجلنان"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "أرض اجلنان"

مشتمالته : أرض فالحية . 

إسماعيل   جماعة  سيدي  دائرة سيدي   ، اجلديدة  اقليم   : موقعه  

إسماعيل  ، دوار القرية 

مساحته   : 02 آر  00 س  تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : مصطفى الهجهوج    

شرقا : إبراهيم اخلضار وعبد الرحيم    

جنوبا : محمد فهمي      

غربا : فاطمة غزيل وزنقة عرضها متران وعبد اهلل فهمي   

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

أصل  التملك  : 

-  عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 10 - 12 - 2010

 81 -  نسخة مطابقة لالصل من رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 

بتاريخ 13 - 01 - 1993 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  : 06 أبريل   2021 على الساعة 12 : 00 

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

ياسني أيت حدو    
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محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5133 - 77

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2021

طالبو التحفيظ  : 

1  - محمد يعكوبي بن محمادين  بنسبة 2 - 6؛ 

2 -  كمال يعكوبي بن محمادين  بنسبة 2 - 6؛ 

3 -  جناة يعكوبي بنت محمادين 1 - 6 ؛

4 - سليمة يعكوبي بنت محمادين بنسبة 1 - 6 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » امهية «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » امهية «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ،  دوار كزناية ؛

مساحته : 01 هـ 78 ارا 70 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : ورثة الغول البشير ؛

شرقا : بن مفضل محمد ؛

وطريق  خلضر  سليماني  وورثة  محمد  بن  محمد  سليماني   : جنوبا 

عمومية بعرض خمسة امتار والرسم العقاري عدد 25218 - 02 ؛

غربا : الدولة ) امللك اخلاص ( ؛

احلقوق العينية : الشئ.

  أصل امللك  : 

1 - رسم ملكية  عدد 201 كناش 176 صحيفة 218 مؤرخ في 19 نوفمبر 2020 ؛

2 -  شهادة ادارية عدد 66 بتاريخ :  11 نوفمبر 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد :  05 ابريل 2021 على الساعة التاسعة  

والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى :  » مبروكة«

مطلب التحفيظ عدد 23269 - 02 الذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 348  بتاريخ 31 - 08 - 2005  واعالن عن 

انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 447  بتاريخ 25 يوليو 2007 

مبقتضى مطلب اصالحي مصادق على امضائه بتاريخ 26 يناير 2021، فإن 

مسطرة حتفيظ امللك املدعو »  مبروكة « موضوع مطلب التحفيظ عدد 

، دوار الدوبة  ، الكائن بعمالة وجدة أنكاد، جماعة اهل انكاد   02 - 23269

لكياطني، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد احلسني الزرودي بن بنيونس 

و باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري املنجز عقب عملية التحديد 

املنجزة بتاريخ : 20 – 06 – 2006 والبالغة ثالث هكتارات وخمسة وخمسون 

ارا واربعون سنتيارا  ) 03 هـ 55 ارا 40 س (  بدال من املساحة املصرح بها عند 

ايداع مطلب التحفيظ وهي :  03 هكتارا ت فقط .

وذلك بناءا على   : 

-  عقد ثبوت ملكية عدد 85 صحيفة 93 كناش 173 بتاريخ 12 - 03 - 2020 .

-  عقد شراء عدد 352 صحيفة 486 كناش 128 بتاريخ :  06 - 05 - 2016.

عالوة على الوثائق املودعة سابقا تاييدا للمطلب.

املضمن  االيداع  تلغي  االصالحية  اخلالصة  هذه  ان  الى  االشارة  جتدر 

من   84 للفصل  2016 طبقا   -  05  -  25 بتاريخ   319 عدد   04 بكناش 

ظهير التحفيظ العقاري كما مت تغييره وتتميمه.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد 

كمال عونة    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 991 - 78

تاريـخ اإليداع : 02 فبراير 2021.

طالبو التحفيظ  :  

- محمد الشرقي بن الكبير بنسبة 4111 - 10233

- يوسف الشرقي بن الكبير بنسبة  2886 - 10233

- كرمية الشرقي بنت الكبير بنسبة 1793 - 10233

- رشيدة الشرقي بنت الكبير بنسبة 1443 - 10233

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » املرس 2 «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  » املرس 2«

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الصخيرات،  اوالد الطاهر البحارة.

مساحته : 01 هـ 02  آر  35 س تقريبا.

حدوده  : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 1837 - 38.

شرقا : الطريق السيار

جنوبا : ورثة الشرقي العربي 

غربا : صدوق احمد

احلقوق العينية :  الشيء.

أصل امللك : 

  21 328 كناش رقم  180 صحيفة  - عقد  استمرار عدلي ضمن حتت عدد 

بتاريخ 30 - 06 - 2020 مؤرخ في 21 شوال 1441 املوافق ل 13 - 06 - 2020.

-رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 258 صحيفة 476 كناش رقم 21  بتاريخ 

03 - 12 - 2020 مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1442 املوافق ل 19 - 11 - 2020.
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  22 رقم  73 كناش  39 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

بتاريخ 02 - 12 - 2020 مؤرخ في 23 ربيع االول 1442 املوافق ل 09 - 

.2020 - 11

- شهادة ادارية عدد 53 - 2020 بتاريخ 23 - 07 - 2020.

- شهادة ادارية عدد 334 - 18 بتاريخ 03 - 05 - 2018

- وكالة عدلية مؤرخة في 25 شوال 1441 موافق ل 17 - 06 - 2020 

ضمن حتت عدد 212 صحيفة 212 سجل 27 بتاريخ 17 - 06 - 2020.

-تصريح و موافقة عرفية مؤرخة في 21 - 01 - 2021.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 24 جمادى االولى 1436 

موافق ل 15 - 03 - 2015 ضمن بعدد 139 صحيفة 239 كناش التركات 

179 بتاريخ 18 - 03 - 2015

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 - 06 - 1428 موافق 

ل 04 - 07 - 2007 ضمن حتت عدد 54 صحيفة 92 كناش التركات 03 

بتاريخ 10 - 07 - 2007.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 شوال 1441 موافق 

ل 13 - 06 - 2020 ضمن بعدد 189 صحيفة 324 كناش التركات رقم 

39 بتاريخ 23 - 06 - 2020.

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 992 - 78

تاريـخ اإليداع  :   02 فبراير 2021.

طالبو التحفيظ  :  

- احلاجة الشرقي بنت العربي بنسبة 48 - 384

- الباتول الشرقي بنت العربي بنسبة 48 - 384

- امليلودية الشرقي بنت العربي بنسبة 48 - 384

- امليلودي الشرقي بن العربي بنسبة 96 - 384

- محمد الشرقي بن الكبير بنسبة 32 - 384

- كرمية الشرقي بنت الكبير بنسبة 16 - 384

- رشيدة الشرقي بنت الكبير بنسبة 16 - 384

- يوسف الشرقي بن الكبير بنسبة  32 - 384

- سمية شرف بنت عبد الرحمان بنسبة 06 - 384

- احمد طنيبر بن محمد   بنسبة 12 - 384

- لكبيرة طنيبر بنت محمد بنسبة 06 - 384

- ملفضل طنيبر بن محمد بنسبة 12 - 384

- مصطفى طنيبربن محمد بنسبة 12 - 384

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  » املرس «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  » املرس «

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الصخيرات،  دوار الغوازي.         

مساحته : 01 هـ 20  آر  25 س تقريبا.

حدوده  : 

شماال : ورثة محمد الشرقي

شرقا : يلباز محمد

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28641 - 38

غربا : مطلب التحفيظ عدد 1323 - 38 

احلقوق العينية :  الشيء.

أصل امللك : 

- عقد  استمرار عدلي ضمن حتت عدد 200 صحيفة 146 الوصل 17 

مؤرخ في فاحت ذي احلجة 1405 موافق ل 18 اغسطس 1985 .

- رسم اراثة عدلي ضمن حتت عدد 126 صحيفة 180 كناش رقم 43  

بتاريخ 31 ديسمبر 2020 مؤرخ في 14 جمادى االولى 1442 املوافق ل 

.2020 - 12 - 29

- نسخة رسم اراثة عدلي ضمن حتت عدد 616 صحيفة 144 كناش 

رقم 146  بتاريخ 03 ابريل 2009 مؤرخ في 21 محرم 1430 املوافق ل 

18 يناير 2009.

- رسم اراثة عدلي ضمن حتت عدد 189 صحيفة 324 كناش رقم 39  بتاريخ 

23 - 06 - 2020 مؤرخ في 21 شوال 1441 املوافق ل 13 يونيو 2020.

- شهادة ادارية عدد 111 - 2020 بتاريخ 28 - 12 - 2020.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة  رقم 83 مؤرخة في 27 يناير 2021

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة احلادية عشر و النصف صباحا.

مطلب رقم 993 - 78

تاريـخ اإليداع :  04 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : املصطفى هيلوفي بن امليلودي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الغويرة «

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الغويرة «

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الصخيرات،  دوار الغويرة.         

مساحته : 08  آر  10 س تقريبا.

حدوده :

شماال  : ورثة أحمد هيلوفي .

شرقا : ورثة هيلوفي أحمد ) بوشعيب مصطفى( .

جنوبا : ممر عرضه 3 أمتار – مطلب التحفيظ عدد 578 - 78 

غربا : ورثة عبد اهلل الصاحي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

191 كناش  114 صحيفة  استمرار عدلي ضمن حتت عدد  -  موجب 

املوافق ل   1441 20 صفر  - 11 - 2019 مؤرخ في   04 بتاريخ    21 رقم 

.2019 - 10 - 19

- شهادة إدارية عدد 10 بتاريخ 16 - 09 - 2019
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- شهادة إدارية عدد  - 19186 بتاريخ 13 - 12 - 2019

- شهادة إدارية عدد  2020 - 81مؤرخة في : 08 - 09 - 2020.

- شهادة إدارية عدد 2021 - 02 مؤرخة في 19 - 01 - 2021.

على   2021 ابريل   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخبرات

عبد احلكيم عرفي   

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5164 - 81

تاريخ اإليداع  : 08 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : محمد لفقير بن عبد السالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " موهيوسف".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان موهيوسف ".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت بالعربي.

مساحته : 04 هـ  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : العلوي جنيب لالحنيفة؛ 

شرقا : ورثة احلسوبي بوعزة بن احلسن؛

جنوبا : خالد حبيبي مطلب التحفيظ 26173 - 16، ورثة قوال املعطي 

مطلب التحفيظ 3378 - 16؛

غربا : الطريق العمومية ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 194 ص 205 كناش العقار رقم 61 

بتاريخ 27 - 01 - 2021 توثيق تيفلت.

على   2021 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5165 - 81

تاريخ اإليداع  : 09 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : بوجمعة العكادي بن احلاج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لودي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " لودي ".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

مساحته : 80 آر 20 س  تقريبا.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 61 آر 80 س.

شماال : طريق خاصة من ورائها حلسن عكادي؛ 

شرقا : العربي عكادي ؛

جنوبا : ورثة عكادي عالل مطلب التحفيظ 28280 - 16؛

غربا : الطريق العمومية  من ورائها القطعة الثانية؛

القطعة الثانية : 18 آر 40 س.

شماال :  الطريق املعبدة من ورائها حلسن عكادي؛ 

شرقا : الطريق العمومية من ورائها القطعة االولى ؛

جنوبا : ورثة عكادي عالل مطلب التحفيظ 28280 - 16؛

 غربا : احلسني عكادي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 381 ص 484 كناش العقار رقم 48 

بتاريخ 25 - 03 - 2019 توثيق تيفلت.

2.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 355 ص 411 كناش العقار رقم 49 

بتاريخ 25 - 03 - 2019 توثيق تيفلت.

3.شهادة ادارية عدد 23 مؤرخة في 25 - 01 - 2021.

4.شهادة ادارية عدد 24 مؤرخة في 25 - 01 - 2021.

على   2021 ابريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5166 - 81

تاريخ اإليداع  : 10 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : ميلودة عادل بنت البوهالي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البقعة رقم 9269".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ميلودة ".       

نوعه  : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول.

موقعه  : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد بقعة رقم 9269.

مساحته : 72 س  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛ 

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : بوبكراحلميدي و مطلب التحفيظ 26740 - 16؛

غربا : محمد املعيطي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 300 ص 160 كناش االمالك رقم 37 

بتاريخ 20 - 08 - 1976 توثيق تيفلت.
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2.نسخة رسمية لرسم صلح عدلي ضمن اصله بعدد 470 ص 207 

كناش العقار رقم 18 بتاريخ 16 - 11 - 1969 توثيق تيفلت.

3.شهادة ادارية العادة الهيكلة عدد 45 بتاريخ 28 - 01 - 2021.

بتاريخ   256 رقم  املؤقت  التسليم  وقرار  االصل حملضر  4.نسخة طبق 

.2019 - 12 - 24

5.رخصة البناء قرار رقم 77 - 92.

6.رخصة البناء قرار رقم 756 بتاريخ 01 - 08 - 2019.

7.رخصة السكن رقم 378 بتاريخ 11 - 08 - 1997.

8.نظير التصميم غير القابل للتغيير. 

على   2021 ابريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 00 د.

مطلب رقم 5167 - 81

تاريخ اإليداع  : 10 فبراير 2021.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.فاطمة خلوقي بنت العربي بنسبة 14538 - 123552.

2.رشيد خلوقي بن العربي بنسبة 29076 - 123552.

3.امباركة خلوقي بنت العربي بنسبة 9828 - 123552.

4.فاطنة خلوقي بنت العربي بنسبة 9828 - 123552.

5.عائشة خلوقي بنت العربي بنسبة 14538 - 123552.

6.محمد خلوقي بن العربي بنسبة 19656 - 123552.

7.باحلاج خلوقي بن العربي بنسبة 19656 - 123552.

8.فاطمة احلديوي بنت العربي بنسبة 1479 - 123552.

9.فاطنة احلديوي بنت العربي بنسبة 1479 - 123552.

10.امينة احلديوي بنت العربي بنسبة 1479 - 123552.

11.خديجة احلديوي بنت العربي بنسبة 1479 - 123552.

12.هناء احلديوي بنت العربي بنسبة 1479 - 123552.

13.صفاء احلديوي بنت العربي بنسبة 1479 - 123552.

14.العربي احلديوي بن عاشور بنسبة 2268 - 123552.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان حنزازة ".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار اوالد غامن.

مساحته : 03 هـ  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : امللك الغابوي ؛ 

شرقا : ورثة احلسني بن محمد ؛

جنوبا : الواد؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 5938 - 16 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

72 كناش  75 ص  1.رسم ملكية قصد التحفيظ عدلي ضمن بعدد 

العقار رقم 31 بتاريخ 01 - 12 - 1995 توثيق تيفلت.

2.رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 03 ص 03 كناش التركات رقم 

30 بتاريخ 21 - 01 - 2021 توثيق تيفلت.

 17 12 ص  اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد  3.نسخة رسمية لرسم 

كناش التركات رقم 12 بتاريخ 31 - 12 - 2013 توثيق تيفلت.

4.رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 404 ص 449 كناش التركات رقم 41 

بتاريخ 28 - 10 - 2008 توثيق تيفلت.

5.ملحق اصالحي عدلي ضمن بعدد 814 ص 449 كناش اخملتلفة رقم 

08 بتاريخ 17 - 02 - 2012 توثيق تيفلت .

6.رسم فريضة عدلي ضمن بعدد 89 ص 96 كناش التركات رقم 08 

بتاريخ 21 - 02 - 2012 توثيق تيفلت.

على   2021 ابريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5168 - 81

تاريخ اإليداع  : 11 فبراير 2021.

طالب التحفيظ : حدو شراج بن العربي.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "حدو ".       

نوعه  : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول.

موقعه  : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25081 - 16 و 38456 - 16؛

جنوبا : بومهراز بنعاشير؛

غربا : رقية الرواني ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 290 ص 214 كناش العقار رقم 112 

بتاريخ 15 - 11 - 2007 توثيق تيفلت.

2.شهادة ادارية عدد 409 مؤرخة في 20 - 07 - 2005.

3.رخصة السكن رقم 120 بتاريخ 02 - 03 - 2012.
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4. رخصة السكن رقم 343 بتاريخ 08 - 09 - 2020.

5.نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 439 بتاريخ 01 - 04 - 2013.

6.نسخة طبق االصل لرخصة البناء رقم 407 بتاريخ 01 - 04 - 2008.

7.شهادة ادارية العادة الهيكلة رقم 50 بتاريخ 04 - 02 - 2021.

8.نسخة طبق االصل حملضر وقرار التسليم املؤقت عدد 29 بتاريخ 1 - 2 - 2021.

على   2021 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان عني اسمار"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 1612 - 16 

الذي نشر االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 444 

بتاريخ 04 - 07 - 2007.

مسطرة  فان   2021 فبراير   04 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " فدان عني اسمار " موضوع مطلب التحفيظ 

رقم 1612 - 16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق احملل 

املدعو اسمار. ستتابع من االن فصاعدا مجزأة على الشكل االتي : 

- القطعة املستخرجة املسماة "حنان" تتابع على الشياع في اسم السادة  : 

1.كرمية كرفتي بنت محمد بنسبة 9 - 72.

2.وسطي محمد بن حمادة بنسبة 14 - 72.

3.وسطي خليد بن حمادة بنسبة 14 - 72.

4.وسطي احمد بن حمادة بنسبة 14 - 72.

5.وسطي رشيد بن حمادة بنسبة 14 - 72.

6.وسطي حنان بن حمادة بنسبة 07 - 72.

- ما تبقى من امللك في اسم السيد ملوك احلسني بن احلاج حدو.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1.عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 03 - 10 - 1996.

2.شهادة ادارية عدد 238 بتاريخ 9 - 10 - 1996.

كناش   207 ص   168 بعدد  اصله  ضمن  عدلي  وفريضة  اراثة  3.رسم 

التركات رقم 54 بتاريخ 19 - 12 - 2008 توثيق تيفلت.

2.نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 131 بتاريخ 06 - 02 - 2016.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "عني التزطوكي"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 14469 - 16 الذي نشرت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 18 

 بتاريخ 05 - 05 - 1999  واملتبوع بخالصة اصالحية منشورة 

باجلريدة الرسمية عدد 23 بتاريخ 09 - 6 - 1999.

مسطرة  فان   2021 فبراير   05 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  " موضوع مطلب  التزطوكي  " عني  املسمى  امللك  حتفيظ 

رقم 14469 - 16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار 

ايت ساسي ستتابع من االن فصاعدا على الشياع في اسم السادة  : 

1.ادريسية العزاوي بنت حمي بنسبة 4 - 32.

2.نهيلة امللواني بنت محمد بنسبة 7 - 32.

3. اسية امللواني بنت محمد بنسبة 7 - 32.

4. ايوب امللواني بنت محمد بنسبة 14 - 32.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

3.رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 119 ص 137 كناش التركات 

رقم 28 بتاريخ 21 - 12 - 2020 توثيق تيفلت.

2.نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 131 بتاريخ 06 - 02 - 2016.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي    

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك الورثة " 

مطلب رقم 18885 - 10 الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 4189 املؤرخة في 10 - 02 - 1993.

ملقتضيات  وطبقا   2020 اكتوبر   21 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى   

فإن  وتتميمه  تغييره  مت  كما  العقاري  التحفيظ  ظهير  من   83 الفصل 

مسطرة حتفيظ امللك املسمى "ملك الورثة" ذي املطلب عدد 18885 - 10،

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد أحمد احليان بن محمد،  بصفته 

مالكا منفردا. وذلك استنادا إلى الوثائق املودعة سابقا وكذا :

-  شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 23 - 06 - 2020؛

-  احلكم االبتدائي عدد 273 املؤرخ في 28 - 05 - 1996؛

-  احلكم االبتدائي عدد 209 املؤرخ في 08 - 12 - 1998؛

-  القرار االستئنافي عدد 1680 املؤرخ في 31 - 10 - 2001؛

-  قرار محكمة النقض عدد 1440 املؤرخ في 20 - 03 - 2012؛

-  طلب ملف عقاري عدد 1 - 96 املؤرخ في 30 - 01 - 2001؛

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 - 12 - 1991.6

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

كرمي ناجيم   



عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(1024

محافظة ازمور

مطلب رقم 155 - 84

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : طارق العملي بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد التجانية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد التجانية

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار أوالد صليان.

مساحته : 40 آ 18 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 121223 - 08.

العياشي  و  صريدي  علي   ،08  -  156045 عدد  عقاري  رسم   : شرقا 

الطرازي. 

جنوبا : طريق عمومية. 

غربا : بنرضوان فاطنة و رسم عقاري عدد 121060 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - موجب ملكية عدلي مؤرخ في 26 صفر 1442 موافق)14 - 10 - 2020(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ربيع األول 1442 موافق)21 - 10 - 2020(.

3 -شهادة إدارية عدد 215 مؤرخة في 06 - 10 - 2020.

على   2021 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 156 - 84

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عبد اهلل خنشار بن احلسني

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكور و الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكور و الدار 

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار العوامرة.

مساحته : 25 آ 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد اهلل خنشار.

شرقا : جالل خنشار. 

جنوبا : ورثة عبد اهلل بن احلسني. 

غربا : خنشار حليمة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 ربيع النبوي 1442 موافق)13 - 11 - 2020(.

على   2021 أبريل   06   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 157 - 84

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عبد اهلل خنشار بن احلسني

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكور و الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكور و الدار 

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار العوامرة.

مساحته : 26 آ 31 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 207955 - 08.

جالل  ملكية  في  مترا   4,40 عرضها  طريق  و  خنشار  جالل   : شرقا 

خنشار و عبد اهلل خنشار. 

جنوبا : عبد اهلل خنشار. 

غربا : ورثة عدنون محمد و خنشار حليمة.

احلقوق العينيــة : ممر عرضه 4,40 مترا في ملكية عبد اهلل خنشار و 

جالل خنشار. 

أصل امللك :

موافق  1442 النبوي  ربيع   27 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

.)2020 - 11 - 13(

على   2021 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 158 - 84

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السعيد ابنانو بن بوجمعة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد اخلدومية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد اخلدومية 

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور،  جماعة هشتوكة، دوار امهارزة.

مساحته : 25 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 3660 - ز.

شرقا : الشوبي احلاج علي. 

جنوبا : طريق عمومي. 

غربا : مطلب عدد 132971 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

موافق  1440 شعبان   13 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  1

.)2019 - 04 - 19(

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 صفر 1442 موافق)13 - 10 - 2020(.

3 - شهادة إدارية عدد 57 - 2020 مؤرخة في 12 - 10 - 2020.

على   2021 أبريل   06   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 

املعطي زديد      



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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في إمكان كل شخص يهمه  هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش املنارة.

عبد الباسط عزاوي.    

محافظة طنجة

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

نظير  له  يسلم  أن  طلب  معه  ومن  الرؤوف  عبد  ابريطل  السيد  ان 

جديد للرسم العقاري عدد 20243 - ط املؤسس للملك املدعو"عماد" 

الكائن بطنجة شارع محمد اخلامس وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

سلم له سابقا 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

حياة  السيدة  عن  نيابة  )موثقة(  غزواني  بقالي  سميرة  االستادة  ان 

املتقي طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري 28589 - 06 

وذلك  الشرف  حي  بطنجة  الكائن  "شهرزاد"  املدعو  للملك  املؤسس 

بسبب ضياع النظير الذي 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.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

ان السيد عبد القادر زناسني مقيم بطنجة حي بوحوت زنقة 20 رقم 

 06 -  59183 العقاري عدد  للرسم  له نظير جديد  أن يسلم  34 طلب 

وذلك  الشرف  بطنجة حي  الكائن  " شهرزاد"  املدعو  للملك  املؤسس 

بسبب ضياع النظير الذي سلم للسيد سالم زناسني 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 بطنجة

            محمد الزخوني

محافظة الدارالبيضاء - آنفا

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

املمضي  أنفا  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
الشركة  ممثلة  زوبيدة  العلمي  السيدة  أن  للعموم  باإلعالم  أسفله 
املدنية العقارية *غزالن* اجلاعلة محل اخملابرة معها بالعنوان التالي:50 
زنقة كولف أرابيك عني الذئاب الدارالبيضاء أنفا، طلبت أن يسلم لها 
نظير جديد للرسم العقاري رقم 72599 -س املؤسس للملك املدعو 
الذي  النظير  ذلك بسبب ضياع  و  بالدارالبيضاء  الكائن   "SAADA I"

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 باجلريدة 

الرسمية
    احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء  -أنفا

عبد الفتاح أيت بوحسني     

محافظة مراكش - املنارة

 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 علي  رحيمي الساكن و اجلاعل محل اخملابرة معه 
بدرب السراغنة رقم 3 سيدي يوسف بن علي الشمالي مراكش. طلب 
أن يسلم له نظير الرسم العقاري رقم 40600 - 04 املؤسس للملك 
املدعو "ايت فاحت 1 "الكائن مبراكش املنارة جتزئة احلرش احلي الصناعي 

و ذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.
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محافظة بني مالل 

مطللب رقم 51193 - 10
اسم امللك : قبرت.

الربع جماعة  ايت  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  بني مالل  اقليم   : موقعه 
كطاية احملل املدعوقبرت.

نوعه : ارض فالحية .
مساحتـه: 58 آ 04 س.

اجملاورون :
شمـاال : بوعزاوي عبد السالم ورسم عقاري عدد 51654 - 10،

جنوبـا : بوعزاوي عبد السالم وورثة خالف املعيزي ؛ 
شرقا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 16733 - 10.
طالب التحفيظ : السيد عزوز املدكوري بن اجلياللي .

مطللب رقم 34761 - 10
اسم امللك : الرحيلية.

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة و جماعة أوالد ايعيش
احملل املدعو.البزازة

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الليمون وبجزء منها بناية 
بئر وحوض مائي .

مساحتـه: 16 هـ90 آ 89 س.
اجملاورون :

شمـاال : مطلب مطلب عدد 28888 - 10،
جنوبـا : واحلاج إبراهيم الشخماني وممر؛ 

شرقا : البوهالي صالح ؛
غربا :. ارتفاق 

طالب التحفيظ : السيد حسن معطاوي ومن معه 

مطللب رقم 51374 - 10
اسم امللك : احمراس.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت
احملل املدعو العوين.
نوعه : ارض عارية .

مساحتـه: 13 آ 16 س.
اجملاورون :

شمـاال : الداودي بوزكري، روفير يامنة والداودي حماد،
جنوبـا : رسمني عقاريني عدد 85282 - 10 95378 - 10

ومدخل ؛ 
شرقا : فوزي سيد محمد ومن معه؛

غربا : الطريق.
طالب التحفيظ : السيد محمد احمراس. 

مطللب رقم 50531 - 10
اسم امللك : مرمي.

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

نوعه : ارض عارية .

مساحتـه: 01 آ 98 س.

اجملاورون :

شمـاال : الزنقة،

جنوبـا : سبنات احمد؛ 

شرقا : الزنقة؛

غربا : سبنات احمد.

طالبة التحفيظ : السيدة سبنات مرمي بنت خليفة .

مطللب رقم 51301 - 10

اسم امللك :الغابة.

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

كطاية احملل املدعو مزارع مجاط.

نوعه : ارض فالحية .

مساحتـه: 01 هـ 38 آ 09 س.

اجملاورون :

شمـاال : بدري محمد،

جنوبـا : زهرة صوضة ومن معها ؛ 

شرقا : احليرش محمد وايت احلفياني ؛

غربا : ورثة احلاج حسن خير.

طالبة التحفيظ : السيدة زهرة صوضة بنت بوجمعة ومن معها 

مطللب رقم 51521 - 10

اسم امللك :. ياسني 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو "العامرية ".

نوعه: ارض عارية.

مساحتـه : 97 س.

اجملاورون :

شماال : القرقوري عبد الرحمان ومصطفى دعنون؛

جنوبـا: رسمني عقاريني عدد 56822 - 10 و55152 - 10؛

شرقا : تاروك ادريس ؛

غربا: الزنقة .

طالب التحفيظ : السيد ياسني بوخر بن محمد 

مطللب رقم 51547 - 10

اسم امللك : اية.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو "اورير ".

نوعه: ارض عارية.

مساحتـه : 81 س.

اجملاورون :

شماال : حسن اوربية بن زايد؛

جنوبـا: الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛
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غربا: زعبيط موحى .

طالب التحفيظ : السيد احلسني الكرنوي بن سعيد

مطللب رقم 51548 - 10

اسم امللك : زي

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد عياد أوالد سليمان".

نوعه: ارض عارية.

مساحتـه : 01 آ 36 س.

اجملاورون :

شماال : ارتفاق الساقية؛

جنوبـا: غايدي سي محمد ؛

شرقا : سعدوني صالح؛

غربا: غيدة محمد بن امحمد.

طالب التحفيظ : السيد محمد زي بن محمد ومن معه

مطللب رقم 51562 - 10

اسم امللك : فهد.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو "أوالد عياد أوالد عطو ".

نوعه: دار للسكنى بها متجر بالسفلي ، سدة وطابقني اثنني ومرافق.

مساحتـه : 87 س.

اجملاورون :

شماال : الزنقة؛

جنوبـا: ورثة قدور بن جابر؛

شرقا : الزنقة ؛

غربا: ورثة الصحراوي بن حمو .

طالب التحفيظ : السيد املصطفى القيادي بن احمد 

مطللب رقم 51570 - 10

اسم امللك : ملك نور الدين .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " لغديرة احلمراء".

نوعه: دار للسكنى دات سفلي به متاجر وطابق اول ومرافق.

مساحتـه : 39 س.

اجملاورون :

شماال : بوقتيب عبد الرحمان؛

جنوبـا: رسم عقاري عدد 93453 - 10؛

شرقا : الزنقة ؛

غربا: رسم عقاري عدد 93453 - 10.

طالب التحفيظ : السيد نور الدين شكالح بن عبد الفتاح

مطللب رقم 51575 - 10

اسم امللك : بامو.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " دوار جغو".

نوعه: دار للسكنى دات سفلي ، طابقني ومرافق.

مساحتـه : 53 س.

اجملاورون :

شماال : الزنقة؛

جنوبـا: مطلب عدد 51407 - 10 ؛

شرقا : عائشة احلمدي ؛

غربا: ورثة حادة احلمدي .

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم بامو بن يحيا

مطللب رقم 55709 - 10

اسم امللك : فارس .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " حي امغيلة ".

نوعه: ارض فالحية. مغروسة باشجار الزيتون 

مساحتـه : 81 آ 11 س.

اجملاورون :

شماال : ورثة جلعط الكبير؛

جنوبـا: ممر وورثة جلعط الكبير وورثة حليق الكبير بلعربي؛

شرقا : ارتفاق الساقية؛

غربا: ممر .

طالب التحفيظ : السيد حمادي فارس بن خليفة ومن معه

مطللب رقم 55719 - 10

اسم امللك : رمضان .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " عني الغازي".

نوعه: ارض عارية.

مساحتـه : 01 آ 31 س.

اجملاورون :

شماال : الزنقة ؛

جنوبـا: سعيد واعلي؛

شرقا : رسم عقاري عدد 61020 - 10 وموحى وعبو ؛

غربا: ممر .

طالب التحفيظ : السيد احمد رمضان بن صالح

مطللب رقم 55741 - 10

اسم امللك : تبوين.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " امغيلة تبوين".

نوعه: ارض عارية.

مساحتـه : 01 آ .

اجملاورون :

شماال : اكنكاي ابراهيم؛

جنوبـا: الزنقة؛

شرقا : بن فقير ابرهيم؛

غربا: الزنقة .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل أوالد شريف بن احميدة

مطللب رقم 55751 - 10

اسم امللك : عبد اهلل.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " حي تفريت ايت تسليت".
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نوعه: بناية سفلية عبارة عن مراب.

مساحتـه : 01 آ 05 س.

اجملاورون :

شماال : مولود العبيد ورقية بوخداوي؛

جنوبـا: الزنقة؛

شرقا : رسم عقاري عدد 65554 - 10 ؛

غربا: عامر عالم .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل وبناصر بن حلسن 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 55768 - 10 

الدي نشرت خالصة اصالحه باجلريدة الرسمية 

عدد 1133 بتاريخ 16 سبتمبر 2020

عوضا عن :

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة و جماعة أوالد ا مبارك احملل املدعو 

امقدار

اقـرا :

اودي  ا مبارك جماعة فم  أوالد  ودائرة بني مالل قيادة  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو امقدار

والباقي بدون تغيير 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 55938 - 10 

الدي نشرت خالصة اصالحه باجلريدة الرسمية 

عدد 1150 بتاريخ 13 يناير 2021

عوضا عن :

اسم امللك : جتزئة الكبير 1 البقعة رقم 42 بني مالل 

اقـرا :

اسم امللك : سالم

والباقي بدون تغيير 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 51374 - 10

 الدي نشرت خالصته اإلصالحية باجلريدة الرسمية

 عدد 1108 بتاريخ 25 مارس 2020

عوضا عن :

مساحته : 11 آ 97 س تقريبا 

اقـرا :

مساحته : 13 آ 62 س تقريبا 

والباقي بدون تغيير 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 51576 - 10

 الدي نشرت خالصته اإلصالحية باجلريدة الرسمية

 عدد 1085 بتاريخ 16 اكتوبر 2019

عوضا عن :

شماال: مطلب عدد 39011 - 10

اقـرا :

شماال: ورثة باسو علي

والباقي بدون تغيير 

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باالعالم  اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم ان السيد بوحنيك محمد الساكن واجلاعل محل اخملابرة معه 

بحي الرمز بلوك 7 رقم 15 بني مالل طلب ان يسلم له نظير جديد 

للرسم العقـاري عدد 25889 - 10 املؤسس للملك املدعو" رمز 3/45 

الكائن مبدينة بني مالل.وذلك بسبب ضياع النظير الدي كان قد سلم 

له سابقا.

في امكان كل شخص يهمه هدا التسليم ان يـدلى بتعرضـه عليه

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما من نشر هذا االعالن. 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

محافظة الناظور

مطلب رقم 15451 - 11

اسم امللك: تيدونة.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة أوالد داود الزخانني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 69 ار 36 س.

ممر  ويخترقها  من سفلي  مكونة  بناية  بها  بها  فالحية  أرض  نوعها: 

عمومي عرضه متر واحد.

اجملاورون:

شماال: عبد الكرمي رشيدي وبن سي محمد وعلي.

شرقا: رشيدي محمد بن محمد واملطلب عدد 15449 - 11.

جنوبا: رشيدي محمد بن محمادي.

غربا: الواد.

طالب التحفيظ: الرشيدي محمد الطيب ومن معه.

مطلب رقم 15452 - 11

اسم امللك: احندوز.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة أوالد داود الزخانني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ه 58 ار 80 س.

عن  عبارة  بناية  منها  بجزء  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض  نوعها: 

خربة.
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اجملاورون:

شماال: ربيع رشدي.

شرقا: ورثة قوضاض عمرو.

جنوبا: املطلب عدد 15447 - 11 والراشدي محمد.

غربا: مسلك عمومي عرضه 3 امتار.

طالب التحفيظ: الرشيدي محمد الطيب ومن معه.

مطلب رقم 15710 - 11

اسم امللك: االدريسية.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة دار الكبداني، احملل املدعو بني سعيد 

دار الكبداني

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 98 س.

نوعها: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق متوقع.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: االدريسي املامون بوبكر عالل.

مطلب رقم 15820 - 11

اسم امللك: الشيماء.

املدعو  احملل  محند،  اوالد  وكيل  بني  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

مزارع اوالد محند فطومة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 ه 87 ار 51 س.

نوعها: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: املير حاج عبد القادر.

شرقا: بجيوي محمد ومن معه واحنني عمار.

جنوبا: ميمون جاوخ.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: اسرتي عالل بنعيسى.

مطلب رقم 15835 - 11

اسم امللك: املريامي 1.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اركمان، دوار بوطويل محجوبة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ه 44 ار 24 س.

نوعها: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: ورثة محمادي عالل.

شرقا: الواد والطالبي بشرى.

جنوبا: امحمد قدور زعاج.

غربا: امحمد قدور زعاج.

طالب التحفيظ: محمد املريامي بلعيد ميمون.

مطلب رقم 15861 - 11

اسم امللك: الوارتية.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اعزانن احملل املدعو سامار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ه 02 ار 69 س.

تتكون من قطعتني:

- القطعة األولى مساحتها 95 ار 91 س.

- القطعة الثانية مساحتها 06 ار 78 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

- القطعة األولى:

شماال: مصطفى موح اقدمي ومن معه.

شرقا: الورتي عمرو واحلاج امحمد بن صالح وطالب التحفيظ. 

جنوبا: مسلك عمومي عرضه 7 امتار.

غربا: ورثة بن الطيب بودوداه ومحمد بن الطيب بودوداه.

- القطعة الثانية:

شماال: مسلك عمومي عرضه 7 امتار.

شرقا: مقبرة.

جنوبا: بومدين الزهراوي.

غربا: ورثة بن الطيب بودوداه.

طالب التحفيظ: الورتي محمد موح.

مطلب رقم 15892 - 11

اسم امللك: فوزي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة احدادن احملل املدعو بويزارزارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 08 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي في طور البناء.

اجملاورون:

شماال: احلاج بوعرفة.

شرقا: عالل احلسني السعيدي.

جنوبا: قيشو محمد احلاج عمر.

غربا: الطريق عرضه 7.30 متر.

طالب التحفيظ: السقالي مومنة بنت محمد.

مطلب رقم 16582 - 11

اسم امللك: رصيد 9

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان، احملل املدعو قلوشة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 ه 40 ار 80 س.

نوعها: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الواد والرسم العقاري عدد 10701 - 11.
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شرقا: محمادي بادي ومن معه.

جنوبا: اوحجي ميمون مختار.

غربا: الواد والرسم العقاري عدد 10701 - 11.

طالب التحفيظ: الدولة –امللك اخلاص-

مطلب رقم 17619 - 11

اسم امللك: عالية.

موقعه: مدينة الناظور، حي بويزارزارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 90 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: الرسم العقاري عدد 51367 - 11.

جنوبا: الشارع.

غربا: الفايزي محمد.

طالب التحفيظ: فاحتة الصقلي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 28480 - 11

اسم امللك: جواد.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 39 ار 50 س.

تتكون من قطعتني:

- القطعة األولى مساحتها 20 ار 83 س.

- القطعة الثانية مساحتها 18 ار 67 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

- القطعة األولى:

شماال: ورثة بلواتي.

شرقا: ورثة ميمون الطيب ادراوي. 

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة ميمون ادراوي.

- القطعة الثانية:

شماال: مسلك عمومي عرضه 6 أمتار.

شرقا: ادراوي هرندو.

جنوبا: ورثة ميمون ادراوي.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: ادراوي محمد بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 28943 - 11

اسم امللك: الناجي.

موقعه: مدينة الناظور، احملل املدعو لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 79 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 30721 - 11.

شرقا: عبد السالم احكيم.

جنوبا: بومدين احكيم.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: البشير ناجي بن الطاهر.

مطلب رقم 29055 - 11

اسم امللك: قرب ايدودوتن.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة ايكسان، دوار ايدودوتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 09 س.

نوعها: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: أوالد احلاج الهادي.

شرقا: امللك اخلاص للدولة.

جنوبا: الواد.

غربا: امللك اخلاص للدولة.

طالب التحفيظ: ناظر اوقاف إقليمي الناظور والدريوش بصفته ممثال 

لألوقاف العامة.

مطلب رقم 29214 - 11

اسم امللك: منصور.

موقعه: مدينة الناظور، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 85 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق علوية وملحق.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع.

جنوبا: ورثة بوحمارة محمد.

غربا: املطلب عدد 2924 - 11.

طالب التحفيظ: منصور محمد بن محمد.

مطلب رقم 29788 - 11

اسم امللك: القضاوي 4.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني سيدال، احملل املدعو ابعالتني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 47 ار 96 س.

نوعها: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: الواد.

شرقا: الواد.
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جنوبا: ورثة بنشالل.

غربا: ورثة بنشالل.

طالب التحفيظ: رشيد القضاوي بن احمد.

مطلب رقم 29874 - 11

اسم امللك: باهي

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة دار الكبداني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ه 36 ار 60 س.

ارضي  حتت  طابق  من  مكونة  بناية  منها  بجزء  فالحية  ارض  نوعه: 

وطابق سفلي وطابق علوي، وبيت خاص باحملرك، وبئر، تخترقها شعبة.

اجملاورون:

شماال: ورثة ازعوم وورثة ميمون اشمالل.

شرقا: ممر خاص وورثة مختار عدا.

جنوبا: رحمة باجة وورثة حسن سي حمو وورثة امجاوي محمد.

غربا: ورثة الصاحلي وورثة الطاهر حمو.

طالبة التحفيظ: حليمة باهي بنت عبد القادر.

مطلب رقم 29890 - 11

اسم امللك: نعمة.

موقعه: مدينة الناظور، حي بوعرورو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 48 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: حفيظة بودالي.

جنوبا: عبد الرحمان الصحراوي.

غربا: القادري احمد

طالب التحفيظ: منصور منصوري بن محمد.

مطلب رقم 29998 - 11

اسم امللك: الصديقي اخلضر.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان احملل املدعو مزارع ابوعزاتا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 ه 79 ار 15 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير واملطلب عدد 28581 - 11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 13504 - 11.

جنوبا: طريق معبدة ومطلب التحفيظ عدد 5152 - 11.

غربا: ملك الغير املطلب عدد 29527 - 11.

طالب التحفيظ: الصديقي ميمون بن محند ومن معه.

مطلب رقم 30049 - 11

اسم امللك: ادكيكة.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو وهدانة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 83 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 33620 - 11.

شرقا: طريق متوقع عرضه 15 متر.

جنوبا: الطريق عرضه 12 متر.

غربا: بوطالب نفيس.

طالب التحفيظ: بلعيد ادكيكا بن احمد بن اجلياللي.

مطلب رقم 30101 - 11

اسم امللك: تكمي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 أر 38 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها طريق.

اجملاورون:

شماال: محمد ورمضان ملعلم.

شرقا: بلعيد الصديق.

جنوبا: محمد سرخنيتو.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: عبد اجمليد تكمي بن ادريس ومن معه.

مطلب رقم 30182 - 11

اسم امللك: الشط.

موقعه: مدينة الناظور، اهركاشن براقة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 85 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الشنط موسى وتالندي محمد.

شرقا: طريق 9 امتار.

جنوبا: الشنط محمد وطالب التحفيظ.

غربا: ابراهيمي ادريس وعمر محمادي

طالب التحفيظ: شعيب الشنط بن محمد بن بوحو.

مطلب رقم 30222 - 11

اسم امللك: برحموني.

موقعه: مدينة الناظور، حي لصبانا زنقة 46 رقم 23.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 18 س.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وملحق.

اجملاورون:

شماال: ملك فاطمة.

شرقا: الطريق عرضه 5.50 متر.

جنوبا: عبد الرحمان بن يحيى.

غربا: لغمارتي عبد القادر.

طالب التحفيظ: خلضر اسباعي بن محمادي.
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مطلب رقم 30241 - 11

اسم امللك: حوز سيدي عالل بن غامن.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني سيدال سيدي بوغامن.

تتكون  14س.  آر   68 ه   06 العقاري:  التصميم  التي أظهرها  املساحة 

من قطعتني:

- القطعة األولى مساحتها: 42 ار 37 س.

- القطعة الثانية مساحتها: 6 ه 25 ار 77 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

- القطعة األولى:

شماال: أوالد بوعلو والواد.

شرقا: واد.

جنوبا: الهواري حمادي ادريس.

غربا: مسلك عمومي عرضه 5 امتار.

- القطعة الثانية:

شماال: أوالد بوعلو.

شرقا: واد.

جنوبا: ملك الغير.

غربا: واد.

طالب التحفيظ: هولسيم املغرب في شخص ممثلها القانوني السيد 

كعواشي خالد.

مطلب رقم 30256 - 11

اسم امللك: يسرى.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار دوار ازمانيني زروالة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 ار 31 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: زيزاوي محمد.

شرقا: ورثة الشادلي إسماعيل وبنشالل ازماني نور الدين.

جنوبا: بغداد زيزاوي.

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ: حسن الشعلي بن عامر ومن معه.

مطلب رقم 30278 - 11

اسم امللك: عبد احلكيم.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني وكيل والد محند، احملل املدعو دوار 

اقدورن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 ه 90 ار 47 س.

نوعه: أرض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي 

وبناية مكونة من سفلي وبئر ويخترقها ممر خاص وخط كهربائي.

اجملاورون:

شماال: بوجنا عبد القادر.

شرقا: املطلب عدد 4323 - 11.

جنوبا: محمد امقران ومحمد امزيان.

غربا: محمد امقران ومحمد امزيان.

طالب التحفيظ: محمد البوق بن احلسن بن احمد

مطلب رقم 30561 - 11

اسم امللك: ارميام.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة احدادا، احملل املدعو ارميام.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 75 س.

نوعها: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق عرضه 4 امتار.

شرقا: ورثة الطاهري.

جنوبا: املطلب عدد 12038 - 11 واالحباس.

غربا: عمر قوبع.

طالب التحفيظ: سليمان بوشرو بن ميمون.

مطلب رقم 31871 - 11

اسم امللك: شعيب.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة ازغنغان، حي العمال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 53 س.

نوعها: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: بلغالم حبيبة ميمون.

شرقا: بلغالم حبيبة ميمون.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ: بوفنجة احلسناوي بن بوزيان.

مطلب رقم 33487 - 11

اسم امللك: بوقرنيعة.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 أر 48 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق وحديقة.

اجملاورون:

شماال: البشيري.

شرقا: البشيري ميمون.

جنوبا: ميلود البشيري.

غربا: الطريق عرضه 8 أمتار.

طالب التحفيظ: محمد بوقرنيعة بن محمد.
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مطلب رقم 33491 - 11

اسم امللك: كعواس.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 44 أر 94 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها مسلك.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الرسم العقاري عدد 33273 - 11.

جنوبا: ورثة قيشوح.

غربا: ورثة قيشوخ.

طالب التحفيظ: محمد كعواس بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 33499 - 11

اسم امللك: فدان اسيدي بويدو.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة تفرسيت، دوار بن عطية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 ار 68 س.

نوعها: أرض عارية بها أشجار العرعار وبناية خاصة بكالب الصيد.

اجملاورون:

شماال: الواد.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة سالم محمادي.

طالب التحفيظ: ناظر اوقاف إقليمي الناظور والدريوش بصفته ممثال 

لألوقاف العامة.

مطلب رقم 33500 - 11

اسم امللك: فدان اتشعيرت.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة تفرسيت، دوار بني عطية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 26 س.

نوعها: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: حمادي امجوض وورثة حاضي عبد عبد اهلل.

جنوبا: ورثة الطاهري عبد السالم.

غربا: ورثة الطاهري عبد السالم.

طالب التحفيظ: ناظر اوقاف إقليمي الناظور والدريوش بصفته ممثال 

لألوقاف العامة.

مطلب رقم 33534 - 11

اسم امللك: دار.

موقعه: مدينة الناظور، حي اشوماي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 96 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون:

شماال: احلاج ميمون.

شرقا: زربابي محمد.

جنوبا: الطريق.

غربا: طريق مغلق عرضه 4 أمتار.

طالب التحفيظ: بوراس اخملتار بن صالح.

 

مطلب رقم 33582 - 11

اسم امللك: املسيرة.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 أر 06 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: امينة مسرية.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: ملك الغير.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: ميمون مسرية بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 33583 - 11

اسم امللك: بوشاشيت.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 أر 03 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: محمد الشلفي.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: الطريق.

غربا: محمد الشلفي.

طالب التحفيظ: مغنية بوشاشيت بنت احمد.

مطلب رقم 33624 - 11

اسم امللك: اندالوس.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 46 س.

نوعها: أرض عارية بجزء منها خربة ويخترقها خط كهربائي منخفض 

التوتر.

اجملاورون:

شماال: ورثة احمد عبد الرحمان.

شرقا: ورثة زينب احمد عبد الرحمان.



عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(1034

جنوبا: محمد شاشا.

غربا: ورثة زينب احمد عبد الرحمان.

طالب التحفيظ: عباس اندالوس بن مصطفى.

مطلب رقم 33626 - 11

اسم امللك: ارحوتي 2.

موقعه: اقليم الناظور، احملل املدعو أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 09 س.

نوعها: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: عبد الكرمي ارحوتي.

شرقا: املطلب عدد 33627 - 11.

جنوبا: الطريق.

غربا: الراعي محمد.

طالب التحفيظ: احمد ارحوتي بن محمد.

مطلب رقم 34590 - 11

اسم امللك: جالل رضوان

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 أر 00 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 34591 - 11.

شرقا: البصري عبد القادر.

جنوبا: البصري عبد القادر –طريق متوقع-.

غربا: البصري عبد القادر –طريق متوقع-.

طالب التحفيظ: جالل قيلولي بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 34959 - 11

اسم امللك: اخلير.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 22 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 31389 - 11.

شرقا: اوعيسى حفيظ.

جنوبا: الطريق.

غربا: املطلب عدد 34960 - 11.

طالب التحفيظ: شركة كوستيموب سعيد سارل في شخص ممثلها 

القانوني سعيد بن مصطفى كالبيلي.

مطلب رقم 34990 - 11

اسم امللك: اجلرودي.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد ميمون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 27 آر 92 س.

نوعها: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون: 

شماال: درغال.

شرقا: مسلك.

جنوبا: درغال.

غربا: املطلب عدد 16325 - 11 واملطلب عدد 2895 - 11.

بورفو في شخص  الشركة املسماة سكن  السيد:  التحفيظ  طالب 

ممثها القانوني محمد بن احمد اجلرودي.

مطلب رقم 35002 - 11

اسم امللك: بنطالب.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة زايو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 99 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون:

شماال: بنطالب حدو واملطلب عدد 5410 - 11.

شرقا: عمرو البشير وملك الغير واملطلب عدد 5410 - 11.

جنوبا: الطريق واملطلب عدد 5410 - 11.

غربا: ممر عرضه 2.70 متر واملطلب عدد 5410 - 11.

طالبة التحفيظ السيدة: فاطمة بنطالب بنت حدو ومن معها.

مطلب رقم 35133 - 11

اسم امللك: حباشي 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 30 س.

علوي  وطابق  من سفلي  بناية مكونة  منها  بجزء  عارية  أرض  نوعه: 

وبئر.

اجملاورون:

شماال: قيلولي احمد.

شرقا: الطريق.

جنوبا: املطلب عدد 35134 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ: عبد اهلل حباشي بن امحمد.

مطلب رقم 35213 - 11

اسم امللك: بادو.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة عني الزهرة احملل املدعو أوالد ميمون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 آر 91 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: احلسني موح.
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شرقا: محمادي بايا.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: مسلك خاص ومحمد اسبع.

طالب التحفيظ: مرمي قجوع بنت محند.

مطلب رقم 35317 - 11

اسم امللك: خوجا.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بوعرك احملل املدعو لغريبة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 آر 16 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: فاطمة البشيري.

شرقا: خوجة ارحيمو.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: خوجة عبد الوحيد بن الطيب.

مطلب رقم 35443 - 11

اسم امللك: قمر 16.

موقعه: مدينة الناظور، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 98 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: املطلب عدد 35442 - 11.

جنوبا: مسلك عرضه 15 متر وطالب التحفيظ.

غربا: طالب التحفيظ.

القانوني  ممثلها  اسم  في  لوطيماد  شركة  السيد:  التحفيظ  طالب 

قمر يحيى بن الكبير.

مطلب رقم 35574 - 11

اسم امللك: اكرماني.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني أنصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 أر 01 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 54218 - 11.

شرقا: ميمون الغازي. 

جنوبا: املطلب عدد 5913 - 11.

غربا: مسلك عرضه 15 متر.

طالب التحفيظ: صالح اكرماني بن البشير ومن معه.

مطلب رقم 39981 - 11

اسم امللك: ثمارخيني.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اعزانن احملل املدعو ثمارخيني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 78 أر 84 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: ورثة ارهوني.

جنوبا: شعبة.

غربا: ورثة ارهوني.

طالب التحفيظ: ميمون الرايس بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 40013 - 11

اسم امللك: بوخريصي 2.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 أر 62 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: مرابط محمد.

شرقا: الطريق.

جنوبا: املطلب عدد 35720 - 11.

غربا: املطلب عدد 40012 - 11.

طالب التحفيظ: ميمون بوخريصي بن بوجمعة.

مطلب رقم 40230 - 11

اسم امللك: بونوار.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو أوالد احلاج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 50 أر 72 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وبناية مكونة 

من سفلي وحديقة وبئر وحوض ويخترقها خط هاتفي.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 16595 - 11.

شرقا: ورثة بلعيد واملطلب عدد 40511 - 11.

جنوبا: محمد بنحمو بوستة.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: بونوار بوستة بن محمد.

مطلب رقم 40957 - 11

اسم امللك: رمي 2.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو تورعت احلمراء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 أر 04 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي عرضه 8 امتار.
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شرقا: مسلك عمومي عرضه 8 امتار.

جنوبا: يحيى قيلول.

غربا: املطلب عدد 40958 - 11.

طالب التحفيظ: عبد العزيز رمي بن املكي.

مطلب رقم 40961 - 11

اسم امللك: لسكع.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو موالي بغداد مبزارع 

بويحياتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 أر 83 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: عبد الرحيم قيلول.

شرقا: محمد قيلول.

جنوبا: مسلك عمومي عرضه 8 امتار.

غربا: مسلك عمومي عرضه 10 امتار.

طالب التحفيظ: محمد لسكع بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 40987 - 11

اسم امللك: املالح.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة امجاو احملل املدعو افتيس بدوار فدان 

أسرى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ه 06 أر 44 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة بودهن وورثة البومديني احلاج ميمون.

شرقا: ورثة احلاج سي حدو.

جنوبا: عمر محمادي البشير.

غربا: عمر محمادي البشير وورثة احلاج سي حدو.

طالب التحفيظ: احلسن البومديني بن ميمون. 

مطلب رقم 40988 - 11

اسم امللك: الزيتون.

بدوار  تيفياضني  املدعو  احملل  امجاو  جماعة  الدريوش،  إقليم  موقعه: 

فدان اسري.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ه 00 أر 23س.

من  مكونة  بناية  منها  وبجزء  الزيتون  أشجار  بها  عارية  أرض  نوعه: 

سفلي وبئر.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: ولد بودهن.

جنوبا: ورثة ميمون محمد سي عمر.

غربا: الشعبة

طالب التحفيظ: احلسن البومديني بن ميمون. 

مطلب رقم 41102 - 11

اسم امللك: بيكيري.

أوالد  مزارع  املدعو  احملل  ستوت  أوالد  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

بوزيان.

46 س تتكون  أر   53 ه   17 العقاري:  التصميم  التي أظهرها  املساحة 

من قطعتني:

- القطعة األولى مساحتها 17 ه 23 ار 45 س.

- القطعة الثانية مساحتها 30 ار 01 س.

وثالثة  سفلي،  من  مكونتني  بنايتني  منها  بجزء  عارية  أرض  نوعه: 

اسطبالت، وتخترقها الشعبة.

اجملاورون:

- القطعة األولى:

شماال: ورثة ناشيط وطالب التحفيظ.

شرقا: الطريق وملك الغير. 

جنوبا: حماد عاللي واوالد احمد الهواري.

غربا: أوالد البشير.

- القطعة الثانية:

شماال: ملك الغير والطريق

شرقا: ملك الغير

جنوبا: مسلك.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ: سفيان بيكري بن مصطفى ومن معه.

مطلب رقم 41156 - 11

اسم امللك: لبنى.

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 39 س.

نوعه: أرض بها بنايتان مكونتان من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: اعشير محمد

شرقا: ممر.

جنوبا: ابراهيمي امحمد.

غربا: ورثة بلجديري

طالبة التحفيظ السيدة: لبنى شهبون بنت محمد.

 

مطلب رقم 42839 - 11

اسم امللك: بويجرة 1.

بدوار  بويجرة  املدعو  احملل  البركانيني  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

أوالد يوسف الوسطى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 16 آر 80 س.
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نوعه: أرض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وملحق، وبناية 

كهربائيني  خطني  ويخترقها  الزيتون،  وأشجار  سفلي،  من  مكونة 

متوسطي التوتر.

اجملاورون:

شماال: املنياوي البشير

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: املطلب عدد عدد 41637 - 11، محمد بوروبة.

غربا: املطلب عدد عدد 41657 - 11.

طالب التحفيظ: الهاشمي زروال محمد صالح.

مطلب رقم 42882 - 11

اسم امللك: السلطاني.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اركمان احملل املدعو اقطوسا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 37 آر 11 س.

وأشجار  واسطبل  سفلي  من  مكونة  بناية  منها  بجزء  أرض  نوعه: 

الزيتون وجب ويخترقها ممر وخط كهربائي متوسط التوتر.

اجملاورون:

شماال: ورثة محمادي عالل امسيوجي.

شرقا: ورثة محمادي عالل امسيوجي.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 67668 - 11.

غربا: ورثة محمادي عالل امسيوجي ومسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: ميمون السلطاني بن محمد.

مطلب رقم 42889 - 11

اسم امللك: بوشرنوف.

موقعه: مدينة الناظور، حي بوعرورو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 17 س.

نوعه: ارض عارية يخترقها مسلك عمومي.

اجملاورون:

شماال: احلاج احمد بوعرورو.

شرقا: احلاج احمد بوعرورو.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 28644 - 11 وحلبيب سي محند.

غربا: مسلك عمومي واملطلب عدد 42986 - 11 وطالب التحفيظ.

طالب التحفيظ: محمد بوشرنوف بن محمد

مطلب رقم 42994 - 11

اسم امللك: البركة.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي احملل املدعو دوار تيزي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 ار 19 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها خربة.

اجملاورون:

شماال: الشارع والرسم العقاري عدد 41624 - 11.

شرقا: املطلب عدد 4229 - 11 واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: املطلب عدد 4229 - 11 واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: املطلب عدد 4229 - 11 واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: عبد اهلل البقالي بن بلوط ومن معه.

مطلب رقم 43003 - 11

اسم امللك: ماعي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 08 س.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وملحق.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 23913 - 11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 23913 - 11.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 23913 - 11.

غربا: الرسم العقاري عدد 23913 - 11.

طالب التحفيظ السيد: إبراهيم ماعي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43004 - 11

اسم امللك: زكري.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعو ايرمضانن بدوار 

أوالد الهادي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 ار 67 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مسلك.

شرقا: الرسم العقاري عدد 65943 - 11.

جنوبا: املطلب عدد 41836 - 11.

غربا: املطلب عدد 35013 - 11.

طالب التحفيظ السيد: زكري عبد اهلل بن احلسن.

مطلب رقم 43005 - 11

اسم امللك: القاسمي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني شيكر، احملل املدعو دوار مساديت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 26 ار 50 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي يخترقها خط 

كهربائي وبئر.

اجملاورون:

شماال: خربوش عبد القادر.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: ورثة ميمون معنان.

غربا: حارتي محمد.

طالب التحفيظ السيد: كرمي القاسمي بن ميمون.

مطلب رقم 43007 - 11

اسم امللك: الشيكري.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت، احملل املدعو أوالد امهلهل.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ه 28 آر 27 س.

سفلي  من  مكونة  وبناية  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  ارض  نوعه: 

وكوخني.

اجملاورون:

شماال: ورثة أوالد املامون ونوري محمد ومن معه.

شرقا: الواد.

جنوبا: املطلب عدد 43018 - 11.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: قدور الشيكري بن عبد السالم.

مطلب رقم 43009 - 11

اسم امللك: اسروت.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة مطالسة دوار على بنحمو احملل فدان 

بورواين.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 13 آر 29 س.

اول، واشجار  بناية مكونة من سفلي وطابق  ارض بجزء منها  نوعه: 

الرمان، واشجار الزيتون، وجب.

اجملاورون:

شماال: عبد الرحمان املهندس –شارع متوقع-

شرقا: مدرسة قيد البناء.

جنوبا: عبد الرحمان املهندس –شارع متوقع-

غربا: صالح العدوتي

طالب التحفيظ السيد: محمد اسروت بن محند.

مطلب رقم 43015 - 11

اسم امللك: حدودي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اركمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 01 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية في طور البناء.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي عرضه 5 أمتار.

شرقا: ميمون الزمراوي.

جنوبا: ورثة احلاج امحند النهاري.

غربا: خرباش ميمون.

طالب التحفيظ السيد: حفيظ حدودي بن محمد.

مطلب رقم 43016 - 11

اسم امللك: رشيد.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة إحدادان، احملل املدعو دوار اخندوق.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 50 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43017 - 11.

شرقا: سالم ازواغ.

جنوبا: بوعرورو احمد.

غربا: بوحاميد عبد الرحمان.

طالبة التحفيظ السيدة: سعاد بومتعازت بنت علي.

مطلب رقم 43017 - 11

اسم امللك: ايوب.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة احدادن، احملل املدعو دوار اخندوق.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 52 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: موح البشير.

شرقا: ازواغ سالم.

جنوبا: املطلب عدد 43016 - 11.

غربا: بوحاميد عبد الرحمان.

طالبة التحفيظ السيدة: سعاد بومتعازت بنت علي.

مطلب رقم 43018 - 11

اسم امللك: الشيكري.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت، احملل املدعو امهلهل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ه 87 آر 17 س.

نوعه: ارض فالحية بها أشجار الزيتون واشجار الرمان.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43007 - 11.

شرقا: الواد.

جنوبا: ورثة عبد القادر بن القايد وورثة حماد جلولي وفاطمة جلولي.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: عبد السالم الشيكري بن قدور.

مطلب رقم 43019 - 11

اسم امللك: علي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو الثانوية اجلديدة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 96 س.

نوعها: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 55619 - 11.

شرقا: فضمة اليزيدي واملطلب عدد 34317 - 11.

جنوبا: عبد اجمليد حاجي.

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ السيد: علي عباس بن معمر.

مطلب رقم 43021 - 11

اسم امللك: هرفوف.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء حي املسيرة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 45 س.
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نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق، وبناية 

مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: ميمون عمرو امزيان.

شرقا: الشارع.

جنوبا: ممر خاص عرضه 4 أمتار.

غربا: ربيع بناني.

طالبة التحفيظ السيدة: خالد هرفوف بن البشير.

مطلب رقم 43022 - 11

اسم امللك: حمداوي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني احملل املدعو متاضت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 ار 01 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: زريوح ميمون.

جنوبا: زريوح متيمونت وفاضمة.

غربا: املطلب عدد 41091 - 11.

طالب التحفيظ السيد: فؤاد حمداوي بن املصطفى.

مطلب رقم 43024 - 11

اسم امللك: الوفاق.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان حي الوفاق.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 أر 06 س.

في  علويني  وطابقني  سفلي  طابق  من  مكونة  بناية  بها  أرض  نوعه: 

طور البناء.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع. 

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: ورثة صالح خراط.

طالب التحفيظ: محمد مزوزي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43031 - 11

اسم امللك: اسخاسخة.

أوالد  مزارع  املدعو  احملل  ستوت  أوالد  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

بوزيان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ه 60 أر 65 س.

نوعه: أرض فالحية تخترقها شعبة.

اجملاورون:

شماال: ورثة حماد الهواري.

شرقا: داودي فاطنة.

جنوبا: الطريق واملطلب عدد 41102 - 11.

غربا: ورثة بوعزة.

طالب التحفيظ: زيد بنتال بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 43033 - 11

اسم امللك: عثمان بنيعش.

أوالد شعيب  مزارع ضرضورة  الناظور، جماعة سلوان  اقليم  موقعه: 

احملل املدعو الكوشة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 أر 23 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: رحمة الزياخ.

شرقا: طريق غير معبدة.

جنوبا: عمر لعروصي.

غربا: سعيد الكتبي.

طالب التحفيظ: عثمان بنيعش بن امحمد.

مطلب رقم 43038 - 11

اسم امللك: املريامي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اركمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 أر 32 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ -طريق متوقع-

شرقا: طالب التحفيظ -طريق متوقع-

جنوبا: امحمد سلطانة.

غربا: املطلب عدد 40472 - 11.

طالب التحفيظ: فريد املريامي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43039 - 11

اسم امللك: املريامي 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اركمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 14 أر 67 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق متوقع.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: ورثة زعنان محمد.

غربا: ملدغري عاشور ومن معه.

طالب التحفيظ: فريد املريامي بن محمد ومن معه.
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مطلب رقم 43040 - 11

اسم امللك: املريامي 3.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اركمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 ار 00 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: عمرو عامر.

شرقا: زاهية نهاري.

جنوبا: مسلك.

غربا: الرسم العقاري عدد 52742 - 11.

طالب التحفيظ: فريد املريامي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43044 - 11

اسم امللك: غازي.

موقعه: مدينة الناظور، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 92 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: احلسن القالشي.

شرقا: طريق غير معبدة عرضه 8 امتار.

جنوبا: محمد امعنان.

غربا: ورثة النباش.

طالب التحفيظ: خاليد غازي بن الطاهر.

مطلب رقم 43045 - 11

اسم امللك: عبد الواحد.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 24 س.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني في طور البناء.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 67448 - 11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 43474 - 11.

جنوبا: طريق 5.50 متر.

غربا: طريق 9 امتار.

طالب التحفيظ: عبد الكرمي بن صالح ومن معه.

مطلب رقم 43046 - 11

اسم امللك: ايراد.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 98 س.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: مرواني فضمة.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مرواني فضمة.

غربا: مرواني فضمة.

طالب التحفيظ: عبد القادر ايراد بن محمد.

مطلب رقم 43047 - 11

اسم امللك: إسحاق 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي ترقاع.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 ار 14 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: ورثة عمرو حلبيب.

جنوبا: ورثة عبد القادر ميمون.

غربا: املطلب عدد 15546 - 11.

طالب التحفيظ: احمد الورداني بن ميمون.

مطلب رقم 43049 - 11

اسم امللك: فارس 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي احملل املدعو فالمنكا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 ار 95 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: ممر عمومي واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: ممر عمومي واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: املكرودي احلاج رحال واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: احميدة فارس بن حماد ومن معه.

مطلب رقم 43050 - 11

اسم امللك: ساملي 1.

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 32 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: شارع واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: املطلب عدد 11347 - 11 واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: املكرودي احمد واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: مسلك عمومي واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: احمد ساملي بن محمد ومن معه.
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مطلب رقم 43051 - 11

اسم امللك: حموش.

علي  أوالد  املدعو  احملل  مطالسة  جماعة  الدريوش،  إقليم  موقعه: 

بنحمو أوالد سالم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 28 ار 18 س.

سفلي  من  مكونة  وبناية  موجودة،  بناية  منها  بجزء  أرض  نوعه: 

وطابقني علويني وملحق، واشجار الزيتون وبئر.

اجملاورون:

شماال: مسلك.

شرقا: مسلك.

جنوبا: مسلك.

غربا: امحمد رحو وفريد قيراط.

طالب التحفيظ: حموش اسروت بن عالل.

مطلب رقم 43052 - 11

اسم امللك: بدر.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 14 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: كرمي امليري واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: مسلك عمومي واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: مسلك عمومي واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: احلاج يحيى امليري واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: محمد الهادف بن محمد.

مطلب رقم 43053 - 11

اسم امللك: مبروكة.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي احملل املدعو مزارع أوالد محند.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 22 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: احليرشي الصافية ومن معها.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: احليرشي الصافية ومن معها.

غربا: احليرشي الصافية ومن معها.

طالب التحفيظ: محمد الهادف بن محمد.

مطلب رقم 43055 - 11

اسم امللك: ملريني.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو لعري وسامر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 03 س.

نوعه: أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: شارع عرضه 9.40 متر.

جنوبا: محمد بوهجو.

غربا: محمد درقاوي.

طالبة التحفيظ: سمية ملريني بنت احمد.

مطلب رقم 43056 - 11

اسم امللك: مدرسة القرمود.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار احملل املدعو دوار اقرمود.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 15 ار 88 س.

نوعه: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة ابتدائية.

اجملاورون:

شماال: امللك اخلاص للدولة وعامر ميمون الشاوي.

شرقا: عامر ميمون الشاوي.

جنوبا: ميمون الشاوي

غربا: احمد الشاوي.

طالب التحفيظ: السيد مندوب أمالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 43057 - 11

اسم امللك: مدرسة أوالد قدور.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت احملل املدعو دوار أوالد قدور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 23 ار 89 س.

نوعه: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة ابتدائية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: ممر عمومي.

جنوبا: احلاج صالح بن طالب.

غربا: احلاج صالح بن طالب.

طالب التحفيظ: السيد مندوب أمالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 43060 - 11

اسم امللك: بالد بوعرك.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت احملل املدعو أوالد عبد اهلل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 ه 24 ار 12 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها ممر وشعبتني.

اجملاورون:

شماال: ورثة احلاج احمد بوعرورو واملطلب عدد 12805 - 11.

شرقا: ممر عمومي.
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جنوبا: ورثة الياسيني.

غربا: الواد.

طالب التحفيظ: محمد ملريني بن قدور.

مطلب رقم 43061 - 11

اسم امللك: زياني 2.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 95 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 42867 - 11.

شرقا: شارع غير معبد عرضه 8 امتار.

جنوبا: احلايل محمد.

غربا: ورثة معنان.

طالب التحفيظ: محسن زياني بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43064 - 11

اسم امللك: حلبيب.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 10 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43065 - 11.

شرقا: شارع غير معبد.

جنوبا: املطلب عدد 34280 - 11.

غربا: زعنان.

طالب التحفيظ: حلبيب حيبوط بن محمد.

مطلب رقم 43065 - 11

اسم امللك: ميمون.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 09 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: زروال عيشة.

شرقا: شارع غير معبد.

جنوبا: املطلب عدد 43064 - 11.

غربا: زعنان.

طالب التحفيظ: ميمون حيبوط بن محمد.

مطلب رقم 43067 - 11

اسم امللك: احلبنوني.

موقعه: مدينة الناظور، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 83 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: شارع غير معبد رقم 21 عرضه 6.50 متر.

شرقا: شارع غير معبد رقم 24 عرضه 8 أمتار.

جنوبا: علي العبودي.

غربا: الرسم العقاري عدد 29085 - 11.

طالب التحفيظ: احمد احلبنوني بن شعيب.

مطلب رقم 43072 - 11

اسم امللك: هرنافي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو بويحياتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 03 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 25811 - 11.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: املطلب عدد 25964 - 11.

غربا: املطلب عدد 25831 - 11 والرسم العقاري عدد 53322 - 11.

طالبة التحفيظ: جميلة هرنافي بنت عبد القادر.

مطلب رقم 43073 - 11

اسم امللك: نبيل.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر احملل املدعو دوار انعال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 14 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مرزوق يخلف ومحمد يخلف.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: حمداوي عبد السالم.

غربا: اوشيخ عبد احلكيم.

طالب التحفيظ: مصطفى امزيان بن اشهبون.

مطلب رقم 43084 - 11

اسم امللك: أوالد علي.

املدعو  احملل  محند  أوالد  اوكيل  بني  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

اقدورا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 32 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: مرزوق وعاللي واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: ورثة الناصري واملطلب عدد 3941 - 11.
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جنوبا: مسلك واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: مسلك واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: عبد العزيز ولد علي بن شعيب.

مطلب رقم 43085 - 11

اسم امللك: الفوركي 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل احملل املدعو دوار بروال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 59 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة هدراوي.

شرقا: املطلب عدد 43086 - 11.

جنوبا: مقراني عمرو.

غربا: فرعون ادريس.

طالب التحفيظ: سعيد الفوركي بن حمادي.

مطلب رقم 43087 - 11

اسم امللك: العامري.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 06 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: ازواغ محمد.

شرقا: شارع.

جنوبا: ممر خاص مغلق.

غربا: الرسم العقاري عدد 30779 - 11.

طالب التحفيظ: محمد العامري ابن بن الطاهر.

مطلب رقم 43095 - 11

اسم امللك: اصبان.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 73 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: اصبان محمد -طالب التحفيظ-.

شرقا: الشارع.

جنوبا: ورثة الصديقي محمد.

غربا: الهدار محمد.

طالب التحفيظ: محمد اصبان بن حدو.

مطلب رقم 43109 - 11

اسم امللك: الدرقاوي 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء حي املسيرة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 81 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق علوية.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع.

جنوبا: املطلب عدد 28229 - 11.

غربا: الرسم العقاري عدد 33152 - 11 وملك الغير.

طالب التحفيظ: شركة دارك كاب في شخص ممثلها القانوني محمد 

الدرقاوي بن محمد.

مطلب رقم 43113 - 11

اسم امللك: بولهرود.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي احلي اجلديد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 11 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: احمد بادي وسالك محمد واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: املاحي محمد واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: اخملتار بولهرود ومحمد بولهرود واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: محند بولهرود بن محمد.

مطلب رقم 43120 - 11

اسم امللك: البشيري.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد ميمون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 24 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق علوية.

اجملاورون:

شماال: جمال جبلي والرسم العقاري عدد 2690 - 11.

شرقا: الشارع.

جنوبا: هنتو ضيف والرسم العقاري عدد 2690 - 11.

غربا: الشارع والرسم العقاري عدد 2690 - 11.

طالب التحفيظ: محمد اطويل بن سليمان ومن معه.

مطلب رقم 43122 - 11

اسم امللك: بلقاسم.

موقعه: مدينة الناظور، حي ابوعجاجا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 89 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة.

شرقا: الرسم العقاري عدد 64568 - 11.
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جنوبا: قمري احمد.

غربا: الرسم العقاري عدد 48224 - 11.

طالب التحفيظ: بلقاسم عواد بن محمد.

مطلب رقم 43127 - 11

اسم امللك: الفنطروسي.

موقعه: مدينة الناظور، حي لعري الشيخ.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 37 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 43240 - 11.

شرقا: الشارع رقم 105.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ: لطفي ايدمي بن بلقاسم.

مطلب رقم 43128 - 11

اسم امللك: نزهة العساتي.

موقعه: مدينة الناظور، حي الفيض أوالد حلسن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 00 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: الشارع.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 58356 - 11.

غربا: الرسم العقاري عدد 58055 - 11.

طالبة التحفيظ: نزهة العساتي بنت امحمد.

مطلب رقم 43139 - 11

اسم امللك: الكراري.

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 27 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: جناة بودالل.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مصطفى الفارسي.

غربا: الرسم العقاري عدد 54734 - 11.

طالب التحفيظ: محمد الكراري بن اخملتار.

مطلب رقم 43140 - 11

اسم امللك: ابجيج 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 20 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: حدوتي محمد واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: زروالي ميمون واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: محمد ابجيج بن عالل.

مطلب رقم 43142 - 11

اسم امللك: بوجنيبة.

موقعه: مدينة الناظور، حي الترقاع.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 27 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 64776 - 11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 64776 - 11.

جنوبا: مصطفى مجاطي.

غربا: ممر مغلق.

طالب التحفيظ: امحمد الصديقي بن احمد.

مطلب رقم 43143 - 11

اسم امللك: بوعمارة.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 ار 23 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: مبمون الصديقي.

جنوبا: الشارع.

غربا: ملك األوقاف وملك الغير.

طالب التحفيظ: عبد السالم بوعمارة بن محمد.

مطلب رقم 43145 - 11

اسم امللك: مدرسة أوالد حكون.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة عني الزهرة احملل املدعو أوالد حكون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 13 ار 90 س.

نوعه: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة ابتدائية.

اجملاورون:

شماال: ورثة اقشار.

شرقا: طريق معبدة.

جنوبا: محمد اقشار.
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غربا: ورثة اقشار.

طالب التحفيظ: السيد مندوب أمالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 43146 - 11

اسم امللك: مدرسة أوالد عيسى.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة عني الزهرة احملل املدعو أوالد عيسى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 21 ار 68 س.

نوعه: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة ابتدائية.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: ملك الغير.

غربا: الطريق وملك الغير.

طالب التحفيظ: السيد مندوب أمالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 43147 - 11

اسم امللك: مدرسة الزاوية.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة عني الزهرة احملل املدعو الزاوية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 ار 02 س.

نوعه: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة ابتدائية.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: ملك الغير.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ: السيد مندوب أمالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 43148 - 11

اسم امللك: مدرسة اغوماتن.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة عني الزهرة احملل املدعو اغوماتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 ار 74 س.

نوعه: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة ابتدائية.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: السيد مندوب أمالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 43150 - 11

اسم امللك: بوجيدة.

أوالد العربي  الناظور، جماعة بني بويفرور احملل املدعو  موقعه: إقليم 

اعالطن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 05 س.

ارضي وسفلي وطابقني  بناية مكونة من طابق حتت  بها  أرض  نوعه: 

علويني وملحق وبناية مكونة من سفلي وملحق.

اجملاورون:

شماال: ممر خاص وميمون بوجيدة.

شرقا: ميمون بوجيدة.

جنوبا: ورثة حيدة محمد بلحاج وحيدة عبد العزيز.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: احلسني بوجيدة بن ميمون.

مطلب رقم 43151 - 11

اسم امللك: تغزوت.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادا احملل املدعو تغزوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 ار 45 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة امطالسي رحال.

شرقا: ورثة ميمونت ازواغ.

جنوبا: املطلب عدد 43135 - 11 ومسلك عمومي.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: عبد الرحمان الهاديني بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43152 - 11

اسم امللك: قيلول.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو موالي بغداد مزارع 

بويحياتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 90 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون:

شماال: هشام قيلول.

شرقا: الشارع.

جنوبا: احمد البكاوي.

غربا: شاشا.

طالب التحفيظ: يحيى قيلول بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 43154 - 11

اسم امللك: بندحمان.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة ميضار حي راق ازيرار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 ار 67 س.
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نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وملحق.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: هرواتي عادل.

جنوبا: ورثة شيخي محند.

غربا: املطلب 35080 - 11.

طالب التحفيظ: محمد بندحمان بن حمو.

مطلب رقم 43164 - 11

اسم امللك: همهمة.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة مطالسة دوار أوالد سالم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 39 ار 93 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: بوتقوباين.

جنوبا: الطريق.

غربا: الرسم العقاري عدد 20900 - 11.

طالب التحفيظ: خالد بزعنني بن محند.

مطلب رقم 43165 - 11

اسم امللك: عزوزي.

موقعه: مدينة الناظور، حي املطار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 92 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: حدو حاج احمد بوعرورو.

شرقا: حدو حاج احمد بوعرورو.

جنوبا: حاج عبد القادر.

غربا: عبد القادر شكري.

طالب التحفيظ: عيسى عزوزي بن محمد.

مطلب رقم 43167 - 11

اسم امللك: البعزاتي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي احملل املدعو لعزيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 00 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: محمد العزوزي واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: زياني صليحة واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: محمد العزوزي واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: ظريفة البعزاتي بنت حمو ومن معها.

مطلب رقم 43171 - 11

اسم امللك: الطاهر.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 82 س.

نوعه: أرض بجزء منها بناية مكونة من سفلي وبئر.

اجملاورون:

شماال: ورثة جغو عيسى.

شرقا: ورثة جغو عيسى.

جنوبا: ممر.

غربا: عزام محمد.

طالب التحفيظ: الطاهر عزام بن موسى.

مطلب رقم 43174 - 11

اسم امللك: العيساوي.

دوار  ايلمام  املدعو  احملل  اركمان  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

البوعالتيني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 12 س.

نوعه: أرض بها قاعدة من االسمنت يخترقها خط كهربائي متوسط 

التوتر.

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد اخلراز العيساوي.

شرقا: الشارع.

جنوبا: ورثة الصغير محمد ميمون وادريس عيساوي.

غربا: عبد اهلل عيساوي وزينب عيساوي.

طالب التحفيظ: ادريس العيساوي بن مولود ومن معه.

مطلب رقم 43175 - 11

اسم امللك: رابحي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء حي املقاومة. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 21 س.

علوي  وطابق  من سفلي  بناية مكونة  منها  بجزء  عارية  أرض  نوعه: 

وملحق.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: فايز مولود.

جنوبا: خديجة بوحجار.

غربا: نوال درقاوي.

طالب التحفيظ: رشيد بن امليلود رابحي ومن معه.
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مطلب رقم 43182 - 11

اسم امللك: حاجي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء حي اجلوهرة. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 ار 70 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 48715 - 11.

شرقا: ميمون حاجي، ومسلك.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: مسلك عمومي والرسم العقاري عدد 35765 - 11.

طالبة التحفيظ: الويزة حاجي بنت محمد.

مطلب رقم 43188 - 11

اسم امللك: حدو 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت احملل املدعو عزوزات. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 15 ار 08 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وملحق، وجزء 

من بناية قدمية مكونة من سفلي، ويخترقها مدخل خاص.

اجملاورون:

شماال: موح ماشي.

شرقا: ورثة ماشي –طريق متوقع-

جنوبا: ميمون ماشي. 

غربا: مسلك عمومي.

طالبة التحفيظ: حدو ماشي بن محمد.

مطلب رقم 43189 - 11

اسم امللك: حدو 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت احملل املدعو عزوزات. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 51 ار 22 س.

نوعه: أرض فالحية بجزء منها أشجار الزيتون واسطبل.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 29100 - 11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 29100 - 11.

جنوبا: ورثة ماشي وموح ماشي. 

غربا: ميمون ماشي وفاطمة ماشي وميمونت ماشي وورثة ماشي.

طالب التحفيظ: حدو ماشي بن محمد.

مطلب رقم 43196 - 11

اسم امللك: البركة 4.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت احملل املدعو الفرحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 60 ار 35 س.

ممر  ويخترقها  الرمان  واشجار  خربة  منها  بجزء  عارية  أرض  نوعه: 

عمومي.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 40357 - 11.

شرقا: ورثة الطيبي.

جنوبا: املطلب عدد 41177 - 11.

غربا: مسلك عمومي.

طالبة التحفيظ: حلومة شهبون بنت الطاهر ومن معها.

مطلب رقم 43202 - 11

اسم امللك: الوكيلي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت احملل املدعو بني وكيل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 ه 72 ار 30 س.

ويخترقها  وجب  خربة  عن  عبارة  بناية  منها  بجزء  عارية  أرض  نوعه: 

مسلك عمومي وخط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: ورثة عبد اهلل الطويل.

شرقا: ورثة عبد اهلل الطويل.

جنوبا: ورثة عبد اجمليد العمراوي.

غربا: ورثة عبد اهلل الطويل.

طالبة التحفيظ: حليمة قدوري بنت عبد القادر ومن معها.

مطلب رقم 43206 - 11

اسم امللك: مدرسة تازورت امهاجر.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة بن الطيب احملل املدعو مدرسة تزورت 

امهاجر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 ار 85 س.

نوعه: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة ابتدائية.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: ملك الغير.

غربا: الطريق وملك الغير.

طالب التحفيظ: السيد مندوب أمالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 43209 - 11

اسم امللك: الهواري حتتوح.

موقعه: مدينة الناظور، حي بويزازارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 75 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: زهير توحتوح.
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شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: كمال توحتوح.

غربا: شعيب بويجغال ومصطفى قريوح.

طالب التحفيظ: الهواري توحتوح بن محمد.

مطلب رقم 43211 - 11

اسم امللك: عبد اخلالقي.

عراصي سالم  املدعو  احملل  اتروكوت  الدريوش، جماعة  إقليم  موقعه: 

بدوار احديد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 69 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني 

ومرأب وحديقة.

اجملاورون:

شماال: فؤاد اقلحي ومن معه.

شرقا: بوجتاست عبد العزيز.

جنوبا: بوجاست محمد، ومنصة.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: عبد اخلالقي سليمان بن محمد.

مطلب رقم 43212 - 11

اسم امللك: الشاوي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو تخوباي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 19 ار 79 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: تعرابت عزيز.

شرقا: الرسم العقاري عدد 36861 - 11 والرسم العقاري عدد 22775 

- 11 والرسم العقاري عدد 36883 - 11.

جنوبا: تعرابت عزيز.

غربا: مسلك عمومي.

طالبة التحفيظ: إسماعيل الشاوي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 43217 - 11

اسم امللك: مدرسة امخلوفن.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة تزغني احملل املدعو امخلوفن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 12 ار 86 س.

نوعه: أرض بها بناية عبارة عن مدرسة ابتدائية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 34253 - 11 وملك الغير.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: ممر والواد.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ: السيد مندوب أمالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 43232 - 11

اسم امللك: بنطالب 3.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 95 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43237 - 11.

شرقا: لرسم العقاري عدد 64409 - 11 والرسم العقاري عدد 64410 

.11 -

جنوبا: املطلب عدد 43234 - 11.

غربا: شارع عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيظ: مصطفى بنطالب بن محمد.

مطلب رقم 43233 - 11

اسم امللك: بنطالب 5.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 93 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43234 - 11.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: شارع عرضه 08 أمتار.

غربا: شارع عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيظ: مصطفى بنطالب بن محمد.

مطلب رقم 43234 - 11

اسم امللك: بنطالب 4.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 95 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43232 - 11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 64410 - 11 وملك الغير.

جنوبا: املطلب عدد 43233 - 11.

غربا: شارع عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيظ: مصطفى بنطالب بن محمد.
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مطلب رقم 43236 - 11

اسم امللك: بنطالب 2.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 00 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: كالبيلي سعيد.

شرقا: ملك الغير والرسم العقاري عدد 64409 - 11.

جنوبا: املطلب عدد 43237 - 11.

غربا: شارع عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيظ: مصطفى بنطالب بن محمد.

مطلب رقم 43237 - 11

اسم امللك: بنطالب 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 98 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43236 - 11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 64409 - 11.

جنوبا: املطلب عدد 43232 - 11.

غربا: شارع عرضه 10 امتار.

طالب التحفيظ: مصطفى بنطالب بن محمد.

مطلب رقم 43242 - 11

اسم امللك: اتبوشوت 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 ار 12 س.

نوعه: أرض عارية واشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: ميمونت بوعزاتي وطالب التحفيظ.

جنوبا: املطلب عدد 35029 - 11 وملك الغير.

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ: عزيز اتبوشوت بن حلبيب.

مطلب رقم 43245 - 11

اسم امللك: جبوري 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني احملل املدعو دوار متاضت. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 ار 26 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: البشير بولكدور.

شرقا: املطلب عدد 43244 - 11 وطالب التحفيظ.

جنوبا: ممر، وبولكدور عمرو حدو. 

غربا: محمد بن محمد حدو بولكدور.

طالب التحفيظ: الياس جبوري بن محمد.

مطلب رقم 43250 - 11

اسم امللك: بنجاللي – مالكي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة ازغنغان احملل املدعو جعدان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 50 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: السمطي بنعيسى.

شرقا: الطريق.

جنوبا: حيمي مانكو. 

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ: محمد بنجاللي بن علي ومن معه.

مطلب رقم 43251 - 11

اسم امللك: بوكرين.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 ار 79 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: مسلك عمومي واملطلب عدد 41171 - 11.

جنوبا: ورثة الكوردي ميمون واملطلب عدد 42864 - 11.

غربا: حفيظة ايدمي.

طالب التحفيظ: بوكرين احمد بن احمد.

مطلب رقم 43252 - 11

اسم امللك: فؤاد.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 08 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 32070 - 11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: املطلب عدد 40466 - 11.

طالب التحفيظ: البشير زخنيني بن محمد.

مطلب رقم 43253 - 11

اسم امللك: عجاجي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 00 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: البشير زخنيني.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: املطلب عدد 40281 - 11 والرسم العقاري عدد 66128 - 11.

طالب التحفيظ: عجاجي زخنيني سيدي محمد بن موسى.

مطلب رقم 43272 - 11

اسم امللك: رونق 1.

دوار  فرخانة  املدعو  احملل  انصار  بني  جماعة  الناظور،  اقليم  موقعه: 

اياسينا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 96 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر.

اجملاورون:

شماال: ورثة الفونتي.

شرقا: طالب التحفيظ –طريق متوقع-.

جنوبا: املطلب عدد 43273 - 11.

غربا: ورثة سي ميمون.

طالب التحفيظ: محمد بوشتا بن مجيد.

مطلب رقم 43273 - 11

اسم امللك: رونق 2.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني أنصار فرخانة دوار اياسينا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 97 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43272 - 11.

شرقا: طالب التحفيظ –طريق متوقع-.

جنوبا: ورثة املوساتي.

غربا: ورثة سي ميمون.

طالبة التحفيظ: سومية الطيبي بنت محمد.

مطلب رقم 43276 - 11

اسم امللك: ملك ابركان.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة ميضار حي بوحجار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 14 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وحديقة.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: طالب التحفيظ. 

جنوبا: سعيد املوساتي.

غربا: محمد احالف.

طالبة التحفيظ: محمد ابركان بن محمد.

مطلب رقم 43283 - 11

اسم امللك: رشيد 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 26 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43284 - 11 واملطلب عدد 43296 - 11.

شرقا: املطلب عدد 43089 - 11.

جنوبا: طالب التحفيظ –طريق متوقع-.

غربا: املطلب عدد 43289 - 11.

طالب التحفيظ: رشيد الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43291 - 11

اسم امللك: املزاري.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 93 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: احمد العموري.

جنوبا: ورثة احمد الكواشي.

غربا: ملك الغير –طريق متوقع-.

طالب التحفيظ: صالح املزاري بن مزيان.

مطلب رقم 43292 - 11

اسم امللك: ملك عزيز.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 64 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون:

شماال: السعيدي محمد.

شرقا: املرابط محمد.

جنوبا: العباشي محمد.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: عزيز بن اخلصال بن عبد السالم.

مطلب رقم 43293 - 11

اسم امللك: قيلول 2019.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 08 س.
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نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق علوية وشرفة.

اجملاورون:

شماال: قيلول حلبيب.

شرقا: املطلب عدد 2669 - 11.

جنوبا: ممر من االسمنت.

غربا: ملك الغير –شارع متوقع-.

طالب التحفيظ: يحيى قيلول بن احمد.

مطلب رقم 43294 - 11

اسم امللك: حيدن.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني احملل املدعو ابوعرفاتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 12 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: يحيى قيلول.

شرقا: يحيى قيلول –طريق متوقع-.

جنوبا: يحيى قيلول.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: محمد حيدن بن نصر الدين.

مطلب رقم 43295 - 11

اسم امللك: مزارع أبو جضاضا.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني اوكيل أوالد محند.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 ار 57 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: لقويري زليخة وبخاخ طوشة.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة احميدة.

غربا: الطريق عرضه 8.5 متر.

طالب التحفيظ: حورية لقويري بنت حمدون ومن معها.

مطلب رقم 43318 - 11

اسم امللك: شركة كوستيموب سعيد 6.

موقعه: مدينة الناظور، حي العراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 14 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: الشارع.

جنوبا: املطلب عدد 43317 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ: شركة كوستيموب سعيد بواسطة ممثلها القانوني 

السيد سعيد كالبيلي بن مصطفى.

مطلب رقم 43320 - 11

اسم امللك: ادريكل.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة بن الطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 58 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وما بني الطابقني وثالثة طوابق 

علوية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: احلاج عمروش بشريوي.

جنوبا: عبد اهلل فتاح.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: امليلود ادريكل بن قدور.

مطلب رقم 43338 - 11

اسم امللك: ازداد.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 72 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: الشارع عرضه 10 أمتار واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: عمر ومن معه واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: ادريس واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: ملك الغير واملطلب عدد 3941 - 11.

طالبة التحفيظ: احمد ازداد بن محمد.

مطلب رقم 43344 - 11

اسم امللك: جفجاف.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني احملل املدعو سيدي ابراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 ار 28 س.

الدجاج  وكوخ  ومراب  الزيتون  أشجار  منها  بجزء  فالحية  أرض  نوعه: 

ويخرقها خط كهربائي متوسط التوتر.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 42675 - 11.

شرقا: نور الدين جفجاف.

جنوبا: الطريق.

غربا: املطلب عدد 41050 - 11.

طالب التحفيظ: نور الدين جفجاف بن احمد.
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مطلب رقم 43347 - 11

اسم امللك: امنوفن.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانن احملل املدعو امنوفن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 ار 44 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: كوناني ميينة. 

شرقا: ممر واحمد وعليتي.

جنوبا: مونوف احمد.

غربا: مونوف احمد.

طالبة التحفيظ: ميمون احلبشي بن محمد.

مطلب رقم 43348 - 11

اسم امللك: ابركان.

موقعه: مدينة الناظور، حي اكوناف ابوعيادن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 90 ار 40 س.

وأشجار  سفلي  من  مكونة  بناية  منها  بجزء  فالحية  أرض  نوعه: 

الزيتون واشجار مختلفة وتضاريس وعرة.

اجملاورون:

شماال: ورثة بوهتيت محمد.

شرقا: ورثة ابركان.

جنوبا: الطريق.

غربا: شعبة.

طالب التحفيظ: ابركان محمد بن الطيب.

مطلب رقم 43358 - 11

اسم امللك: طارق – كنزة.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت احملل املدعو دوار عزوزات.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 ار 73 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ –طريق متوقع- واملرس احمد.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الرايسي عياد.

غربا: فاطمة لوكيلي.

طالب التحفيظ: عبد احلميد طارق اوعبي بن ميمون ومن معها.

مطلب رقم 43359 - 11

اسم امللك: شفشافي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادا احملل املدعو دوار اخندوق.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 45 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: البشيري عبد الصمد.

شرقا: البشيري عبد الصمد.

جنوبا: املطلب عدد 34117 - 11.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: عبد اهلل لهراوي بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 43360 - 11

اسم امللك: صباح.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني سيدال احملل املدعو ابوعلوثن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 ار 09 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: اقروش موح معنان.

غربا: اخملتار بن ميمون.

طالبة التحفيظ: صباح رحو بنت محمد.

مطلب رقم 43389 - 11

اسم امللك: بنحمد.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر احملل املدعو دوار اثالث.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 28 ار 90 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها خط كهربائي.

اجملاورون:

شماال: ورثة التوهامي عالل.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطاهر الطويل.

طالبة التحفيظ: محمد بنحمد بن احمد.

مطلب رقم 43390 - 11

اسم امللك: محمد.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان احملل املدعو ضرضورة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 ه 06 آر 98 س. تتكون 

من قطعتني:

- القطعة األولى مساحتها: 01 ه 44 ار 06 س.

- القطعة الثانية مساحتها: 01 ه 62 ار 92 س.

خط  يخترقها  وبئر،  الزيتون،  أشجار  منها  بجزء  فالحية  ارض  نوعه: 

كهربائي متوسط الضغط وخط كهربائي منخفض التوتر.
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اجملاورون:

- القطعة األولى:

شماال: الرسم العقاري عدد 43473 - 11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 66401 - 11 والرسم العقاري عدد 11292 

- 11 والياقوتي عبد الرحمان.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 6639 - 11.

غربا: مسلك عمومي.

- القطعة الثانية:

شماال: املطلب عدد 42997 - 11.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 6639 - 11.

غربا: الرسم العقاري عدد 18924 - 11.

طالب التحفيظ السيد: شركة سلوان دور سارل في شخص ممثلها 

القانوني السيد عمر اعراب بن بوعرفة ومن معه.

مطلب رقم 43394 - 11

اسم امللك: الدمنة.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بوعرك احملل املدعو اشيخيا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 34 ار 19 س.

نوعه: أرض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي 

وملحق وأشجار الزيتون ويخرقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الرسم العقاري عدد 59286 - 11.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: مسلك عمومي.

طالبة التحفيظ: حادة بنداش بنت احمد.

مطلب رقم 43399 - 11

اسم امللك: بكاري.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة ميضار حي افوراس.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 99 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: شعيب الدحماني.

شرقا: الطريق.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: عبد الرحمان التوزاني وادريس.

طالب التحفيظ: بناصر ببكاري بن حدو.

مطلب رقم 43414 - 11

اسم امللك: الهيشر.

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

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 21 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 2433 - 11.

شرقا: الشارع.

جنوبا: الشارع.

غربا: الرسم العقاري عدد 32885 - 11.

طالب التحفيظ: نور الدين الهيشر بن محمد.

مطلب رقم 43419 - 11

اسم امللك: لطفي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء حي الشاطئ األحمر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ه 02 ار 08 س.

نوعه: أرض رملية.

اجملاورون:

شماال: ورثة بوفصيل.

شرقا: املطلب عدد 43420 - 11.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: قوبع محمد.

طالب التحفيظ: لطفي ايدمي بن بلقاسم.

مطلب رقم 43420 - 11

اسم امللك: لطفي وقوبع.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء حي الشاطئ األحمر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 50 ار 84 س.

نوعه: أرض رملية يخرقها خط كهربائي منخفض الضغط.

اجملاورون:

شماال: ورثة بوفصيل.

شرقا: املطلب عدد 33493 - 11.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: املطلب عدد 43419 - 11.

طالب التحفيظ: لطفي ايدمي بن بلقاسم ومن معه.

مطلب رقم 43447 - 11

اسم امللك: أوالد عبد اهلل.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 19 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: ميمون السايح.
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جنوبا: محمد الفرسي.

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ: احمد الهرواشي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43449 - 11

اسم امللك: ارعوان.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة ميضار احلي االداري.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 35 س.

نوعه: أرض بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق 

وحديقة.

اجملاورون:

شماال: محمد بن مزيان.

شرقا: ورثة لعبيش محمادي شعيب.

جنوبا: بناصر محمد بن مزيان.

غربا: الطريق

طالب التحفيظ: عبد القادر ارعوان بن محمد.

مطلب رقم 43459 - 11

اسم امللك: احمد.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة الدريوش احملل املدعو أوالد حدو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 27 ار 29 س.

نوعه: أرض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي، 

وبناية مكونة من سفلي، وبئر، وجب، واشجار الزيتون، ويخرقها خط 

كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: محمد الفري.

شرقا: املطلب عدد 21501 - 11 والرسم العقاري عدد 39295 - 11.

جنوبا: الطريق.

غربا: ممر واملطلب عدد 21507 - 11 والرسم العقاري عدد 39313 - 11 

واملطلب عدد 21503 - 11 والرسم العقاري عدد 64450 - 11.

طالب التحفيظ: احمد اليعكوبي بن عياد.

مطلب رقم 43461 - 11

اسم امللك: البوبشيري 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 83 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي في طور البناء.

اجملاورون:

شماال: الشارع عرضه 9 أمتار واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: فريد عباسي واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: احلاج محمد نبلعيد واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: حسناوي عبد السالم واملطلب عدد 3941 - 11.

طالبة التحفيظ: فضيلة البوبشيري بنت ميمون.

مطلب رقم 43470 - 11

اسم امللك: املرابط.

موقعه: مدينة الناظور، حي املطار بوعرورو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 ار 30 س.

تتكون من قطعتني:

- القطعة األولى مساحتها: 04 ار 13 س.

- القطعة الثانية مساحتها: 03 ار 17 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

- القطعة األولى:

شماال: ورثة بوعرورو عياد وعمر.

شرقا: الشارع.

جنوبا: ورثة بوعرورو عياد وعمر.

غربا: بلقاسم نوال.

- القطعة الثانية:

شماال: ورثة بوعرورو عياد وعمر.

شرقا: ورثة بوعرورو عياد وعمر.

جنوبا: ورثة بوعرورو عياد وعمر.

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ: عبد الرحمان املرابط بن عبد اهلل.

مطلب رقم 43480 - 11

اسم امللك: فرحية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت احملل املدعو فرحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 ار 13 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة الزياني ميمون.

شرقا: ورثة الزياني –طريق متوقع-.

جنوبا: ورثة الزياني خلضر.

غربا: ورثة الزياني –طريق متوقع-.

طالب التحفيظ: محمد زياني بن بلعيد.

مطلب رقم 43528 - 11

اسم امللك: منبت اخلير.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة ازغنغان احملل املدعو جوهرة السفلى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 23 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي يخترقها خط 

كهربائي منخفض التوتر.
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اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: املطلب عدد 43526 - 11.

جنوبا: الطريق.

غربا: العربي املشاوري.

طالب التحفيظ: نصر الدين داودي بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 43531 - 11

اسم امللك: ملقدمي.

موقعه: مدينة الناظور، حي ارزي املوالية للمستشفى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 61 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ميمون اليزيدي.

شرقا: ميمون اليزيدي.

جنوبا: حسني جلولي.

غربا: اكناف محمد عيسى –طريق متوقع-.

طالب التحفيظ: احمد ملقدمي بن محمد.

مطلب رقم 43532 - 11

اسم امللك: العامري.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 05 س.

نوعه: أرض بها بنايتني االولى مكونة من سفلي وطابق علوي والثانية 

مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.

3941 - 11 والرسم العقاري عدد  شرقا: عالوي مليكة واملطلب عدد 

 .11 - 57762

جنوبا: ورثة بولعسل وملك الغير واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: عالوي محمد واملطلب عدد 3941 - 11.

طالبة التحفيظ: تاليتماست العامري بنت عبد القادر.

مطلب رقم 43536 - 11

اسم امللك: الرابح.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني سيدال لوطا دوار تاوريرت حامد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 82 ار 26 س.

نوعه: أرض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي، 

وأشجار الزيتون، وبئر، ويخترقها مسلك عمومي.

اجملاورون:

شماال: ورثة احلاج عبد اهلل.

شرقا: ورثة حمو عمرو.

جنوبا: ورثة شوال بوعرفة.

غربا: شعبة.

طالبة التحفيظ: نورا الرابح بنت عبد الرحمان.

مطلب رقم 43539 - 11

اسم امللك: املير.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو البحري.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 46 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق وحديقة.

اجملاورون:

شماال: اعنونو محمد.

شرقا: بولعيون احمد.

جنوبا: بوستة زكية.

غربا: مسلك عمومي عرضه 10 أمتار.               

طالب التحفيظ: محمد املير بن طيب.

مطلب رقم 43542 - 11

اسم امللك: مزياني.

موقعه: إقليم الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 08 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وبني الطابقني وطابقني علويني 

وملحق وشرفة في الطابق الثاني.

اجملاورون:

شماال: قوبع مصطفى.

شرقا: عيسى مزياني.

جنوبا: الطريق عرضه 10 أمتار.

غربا: عبدالوي حميد ومن معه.

طالبة التحفيظ: ميلود مزياني بن عبد السالم.

مطلب رقم 43547 - 11

اسم امللك: خيرة.

حلميرة  فدان  املدعو  احملل  البركانيني  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

مبزارع كدمي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 ار 96 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: ايدمي البكاي.

غربا: زخنيني.

طالب التحفيظ: خيرة بوكيل بنت محمد.
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مطلب رقم 43551 - 11

اسم امللك: الياس ليال.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اركمان احملل املدعو الهدارة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 ار 60 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: هرفوف نور الدين –طريق متوقع-.

شرقا: هرفوف نور الدين –طريق متوقع-.

جنوبا: الطريق.

غربا: املطلب عدد 39159 - 11 سكينة اربيب ومن معها.

طالب التحفيظ: مليكة شوقي بنت احمد.

مطلب رقم 43554 - 11

اسم امللك: افراس.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ه 24 ار 39 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ترنوح عبد اخلالق.

شرقا: مسلك عمومي وحلبيب بلخضر.

جنوبا: جمعية جبارة.

غربا: روبيو بن الشيخ سعيد.               

طالب التحفيظ: فؤاد حري بن احمد.

مطلب رقم 43558 - 11

اسم امللك: يحياوي.

علي  أوالد  املدعو  احملل  امطالسة  جماعة  الدريوش،  اقليم  موقعه: 

بنحمو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 ار 54 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: موسى الرياني.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مسلك عمومي 8 أمتار.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ: يحياوي محمد بن احلسن.

مطلب رقم 43559 - 11

اسم امللك: عثمان.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة تفرسيت حي حمودة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 27 ار 99 س.

نوعه: أرض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي، 

وبناية مكونة من سفلي، وبئر، وحوض، واشجار الزيتون وحديقة.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: ميمون مزيد.

جنوبا: الطريق.

غربا: احلاج سي احمد موح.

طالب التحفيظ: محمد الطراحي بن محمد.

مطلب رقم 43561 - 11

اسم امللك: احلمام.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة الدريوش احملل املدعو احلمام بحي أوالد 

محند.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 31 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وحديقة.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي 10 أمتار.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مسلك عمومي 10 أمتار.

غربا: ورثة محمد بويسفداون.

طالب التحفيظ: محمد بنحكيم بن عمر.

مطلب رقم 43564 - 11

اسم امللك: عسو.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 88 س.

نوعه: أرض بها بنايتان مكونتان من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: شارع عرضه 10 أمتار.

شرقا: ورثة محمد وتوات افقير.

جنوبا: شارع.

غربا: ورثة محمد وتوات بن محمد.

طالب التحفيظ: عبد العزيز احميان بن عمر.

مطلب رقم 43570 - 11

اسم امللك: احلاج عالل.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادن احملل املدعو تانوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 22 ار 41 س.

والزيتون  الصبار  باشجار  مغطاة  وعرة  تضاريس  بها  أرض  نوعه: 

ويخترقها ممر عمومي وخط كهربائي متوسط التوتر.

اجملاورون:

شماال: ورثة احمد احلاج.

شرقا: املطلب عدد 28646 - 11.
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جنوبا: املطلب عدد 28646 - 11 وورثة عبد السالم حمو.

غربا: ورثة عبد السالم حمو.

طالبة التحفيظ: ميينة الوركي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 43571 - 11

اسم امللك: العشي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء حي موالي يوسف.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 00 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: مسلك.

جنوبا: ملدغري عبد القادر ومن معه.

غربا: الرسم العقاري عدد 66059 - 11.

طالب التحفيظ: محمد العشي بن رابح.

مطلب رقم 43572 - 11

اسم امللك: لعري سمار 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر احملل املدعو لعري سمار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 ار 82 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق عرضه 8 امتار.

شرقا: الصاحلي البشير.

جنوبا: املطلب عدد 43573 - 11.

غربا: الطريق

طالب التحفيظ: املصطفى اهمار بن عمرو.

مطلب رقم 43574 - 11

اسم امللك: مسرية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 36 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وحديقة.

اجملاورون:

شماال: فاطنة بوكرين.

شرقا: الطريق.

جنوبا: امحمد اعنونو.

غربا: امحمد اعنونو.

طالب التحفيظ: عبد اخلالق مسرية بن البكاي.

مطلب رقم 43577 - 11

اسم امللك: شيالء.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار حي دواية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 36 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ميلود حلوس.

شرقا: ممر خاص.

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: ورثة محمد بنعيسى.

طالب التحفيظ: شيالء ستيتو بنت عبد اخلالق.

مطلب رقم 43579 - 11

اسم امللك: ملوغ.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادن احملل املدعو دوار الكعدة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71 ار 85 س.

نوعه: أرض عارية بها تضاريس وعرة بها اشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: ورثة عبد اهلل احلاج البشير.

شرقا: ورثة زرورة.

جنوبا: ملك الغير.

غربا: مسلك عمومي واملطلب عدد 43578 - 11.

طالبة التحفيظ: محمد ملوغ بن ميمون.

مطلب رقم 43585 - 11

اسم امللك: سليمة.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو حي القدس.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 ار 43 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: ربيعة عواد.

شرقا: ورثة البشيري ومسلك.

جنوبا: املطلب عدد 43481 - 11.

غربا: ورثة البشيري.

طالب التحفيظ: سليمة ناجي بنت امليلود ومن معها.

مطلب رقم 43587 - 11

اسم امللك: امزيان.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانن احملل املدعو اعزانن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 ار 87 س.

ارضي  حتت  طابق  من  مكونة  فيال  عن  عبارة  بناية  بها  أرض  نوعه: 

وسفلي وطابق علوي وحديقة وجب ومسبح ويخترقها خط كهربائي 

متوسط التوتر.

اجملاورون:

شماال: ابرشان.

شرقا: احلاج محمد ابركان.



عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(1058

جنوبا: مسلك.

غربا: مسلك.

طالب التحفيظ: شعيب امزيان بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43588 - 11

اسم امللك: بالهواري.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت احملل املدعو عزوزات.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 01 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة لوكيلي.

شرقا: حميد لوكيلي.

جنوبا: إبراهيم بلهواري.

غربا: عبد القادر لوكيلي.

طالب التحفيظ: مليكة بالهواري بنت محمد.

مطلب رقم 43589 - 11

اسم امللك: اعوادن.

موقعه: مدينة الناظور، حي براقة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 99 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: ورثة عبد اهلل حلبيب.

شرقا: ورثة عبد اهلل حلبيب.

جنوبا: الطريق.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ: ميينة امالح بنت حلبيب ومن معها.

مطلب رقم 43591 - 11

اسم امللك: النجوم.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 66 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: فاطمة.

غربا: النجوم مينة ومحمد.

طالب التحفيظ: مصطفى النجوم بن الشرقاوي.

مطلب رقم 43592 - 11

اسم امللك: املالكي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 ار 19 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: بومزوغ الطيب.

جنوبا: ورثة عالل موح عمار.

غربا: ممر خاص بورثة عبد القادر عالل.

طالبة التحفيظ: زينب امللكي بنت عبد السالم.

مطلب رقم 43595 - 11

اسم امللك: املرابط.

موقعه: مدينة الناظور، حي بويزازارن

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 96 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: الرسم العقاري عدد 60971 - 11.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 42483 - 11 و الرسم العقاري عدد 31787 

.11 -

غربا: ميمون بوقاويت.

طالب التحفيظ: مصطفى املرابط بن محمد.

مطلب رقم 43597 - 11

اسم امللك: اكراش.

موقعه: مدينة الناظور، حي بوسردون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 59 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: بوعرورو احمد.

شرقا: الرسم العقاري عدد 45325 - 11.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 40405 - 11 والرسم العقاري عدد 43163 

.11 -

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: سعيد بوعرورو بن حمو.

مطلب رقم 43599 - 11

اسم امللك: بودروز.

علي  أوالد  املدعو  احملل  مطالسة  جماعة  الدريوش،  اقليم  موقعه: 

بنحمو أوالد سالم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 84 س.

نوعه: أرض عارية.
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اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: مزيان.

غربا: شميشة العدوتي.

طالبة التحفيظ: مليكة بودروز بنت عبد السالم

مطلب رقم 43603 - 11

اسم امللك: قبر احلياة.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادن احملل املدعو دوار بوغمارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 93 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: الرسم العقاري عدد 54868 - 11.

جنوبا: املطلب عدد 30244 - 11.

غربا: كرمي عبسالمة.

طالب التحفيظ: حميد وعبي بن عمر.

مطلب رقم 43604 - 11

اسم امللك: قنتل 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي اكوناف.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 51 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة حمو دودوح.

شرقا: كمال دوال.

جنوبا: مسلك 8 امتار.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: عيسى قنتل بن بوجمعة.

مطلب رقم 43605 - 11

اسم امللك: املاموني.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 ار 01 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: بومزوغ ضريفة وعزوز عالل.

شرقا: ورثة اوراغ.

جنوبا: الطريق.

غربا: عزوز عالل.

طالب التحفيظ: حفيظ املاموني بن محمادي ومن معه.

مطلب رقم 43607 - 11

اسم امللك: بناصر.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة ميضار حي املركز.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 22 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: ورثة مسعود عالل.

جنوبا: ورثة غاي موح وغاي احلاج احمد.

غربا: ورثة احلاج عالل شوحو.

طالبة التحفيظ: بناصر اليغموري بن محمد.

مطلب رقم 43609 - 11

اسم امللك: خرميش 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي شارع احلسن الثاني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 91 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 4229 - 11 املطلب عدد 2941 - 11 واملطلب عدد 

.11 - 3941

شرقا: املطلب عدد 4229 - 11 واملطلب عدد 3941 - 11 وملك الغير.

جنوبا: الشارع واملطلب عدد 4229 - 11 واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: املطلب عدد 41007 - 11 واملطلب عدد 4229 - 11 واملطلب عدد 

.11 - 3941

طالب التحفيظ: عبد االله قيشوح بن محمد.

مطلب رقم 43615 - 11

اسم امللك: السنوسي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: عبد السالم موح.

شرقا: عيسى حدو الفايدة.

جنوبا: الطريق.

غربا: الرسم العقاري عدد 49396 - 11.

طالب التحفيظ: محمد السنوسي بن بنعيسى.

مطلب رقم 43618 - 11

اسم امللك: التهاللي.

موقعه: إقليم الناظور، حي ترقاع.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 09 س.
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نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: محمد اليوزغي.

شرقا: ورثة احلاج معنان –شارع مصرح به-

جنوبا: ورثة احلاج معنان –شارع مصرح به-

غربا: ورثة احلاج معنان.

طالب التحفيظ: ميمون التهاللي بن بومدين.

مطلب رقم 43619 - 11

اسم امللك: وزيان.

موقعه: إقليم الناظور، حي بويزازارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 93 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: ميمون ابجيوا.

شرقا: جمال بوخلروف.

جنوبا: عيسى ناجي.

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ: نور الدين وزيان بن احمد.

مطلب رقم 43620 - 11

اسم امللك: دار موح عبد القادر.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 12 ار 04 س.

نوعه: أرض بجزء منها بناية عبارة عن فيال مكونة من سفلي وطابق 

علوي، وبناية مكونة من سفلي، وحديقة، وبئر، ومرأب.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 68914 - 11.

غربا: ورثة احلسني الدريوش.

طالب التحفيظ: محمد اقشار بن حمو.

مطلب رقم 43626 - 11

اسم امللك: قيلولي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 15 ار 04 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة قيلولي محمد.

جنوبا: ورثة محمد احلداوي.

غربا: حسن قيلولي ومن معه.

طالب التحفيظ: محمد قيلولي بن امبارك.

مطلب رقم 43627 - 11

اسم امللك: اعريبا 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة سلوان احملل املدعو تاوريرت بوستة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ه 29 ار 26 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: ورثة عريبا محمد احمد.

شرقا: ممر واملطلب عدد 16498 - 11.

جنوبا: ممر واملطلب عدد 43628 - 11.

غربا: ممر واملطلب عدد 43628 - 11 واملطلب عدد 35311 - 11.

طالب التحفيظ: مامة اعريبا بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 43628 - 11

اسم امللك: اعريبا 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة سلوان احملل املدعو تاوريرت بوستة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 31 ار 98 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: ورثة احلاج عبد القادر تونتي. 

شرقا: ممر واملطلب عدد 43627 - 11 واملطلب عدد 16498 - 11 واملطلب 

عدد 35311 - 11.

 2532 العقاري عدد  والرسم   11 -  2392 العقاري عدد  الرسم  جنوبا: 

.11 -

غربا: ورثة احلاج عبد القادر تونتي.

طالب التحفيظ: مامة اعريبا بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 43629 - 11

اسم امللك: العطار.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة تزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 49 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: الطريق واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: بلغنو البشير واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: عبد القادر بوعمارة واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: احلاج محمد العطار بن احلاج ميمون.
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مطلب رقم 43632 - 11

اسم امللك: كركوش.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار احملل املدعو أوالد العربي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 77 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من طابق حتت ارضي وسفلي 

في طور البناء.

اجملاورون:

شماال: ورثة الهنطاري -طريق متوقع-.

شرقا: عرصة بومدين.

جنوبا: ورثة الهنطاري.

غربا: ميمون القرمودي.

طالب التحفيظ: حسني كركوش بن عبد العزيز.

مطلب رقم 43634 - 11

اسم امللك: التجاري.

موقعه: إقليم الناظور، حي براقة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 17 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: شارع 8 أمتار.

شرقا: الرسم العقاري عدد 54742 - 11.

جنوبا: غول محمد والرسم العقاري عدد 38250 - 11.

غربا: مصطفى درغاري.

طالب التحفيظ: سعيد التجاري بن موح.

مطلب رقم 43638 - 11

اسم امللك: فرح 3.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو موالي بغداد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 64 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43640 - 11.

شرقا: قيلول يحيى.

جنوبا: قيلول يحيى.

غربا: الرسم العقاري عدد 28489 - 11.

طالب التحفيظ: يحيى قيلول بن احمد.

مطلب رقم 43639 - 11

اسم امللك: فرح وئام.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو موالي بغداد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 ار 18 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: قيلول يحيى.

شرقا: الرسم العقاري عدد 33273 - 11.

جنوبا: قيلول يحيى –طريق مصرح به-.

غربا: قيلول يحيى –طريق مصرح به-.

طالب التحفيظ: يحيى قيلول بن احمد.

مطلب رقم 43640 - 11

اسم امللك: فرح 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو موالي بغداد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 97 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: قيلول يحيى –طريق متوقع مصرح به-.

شرقا: قيلول يحيى –طريق متوقع مصرح به-.

جنوبا: املطلب عدد 43638 - 11.

غربا: الرسم العقاري عدد 28489 - 11.

طالب التحفيظ: يحيى قيلول بن احمد.

مطلب رقم 43641 - 11

اسم امللك: وئام 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو موالي بغداد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 96 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43642 - 11.

شرقا: قيلول يحيى –طريق مصرح به-.

جنوبا: الطريق.

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ: يحيى قيلول بن احمد.

مطلب رقم 43642 - 11

اسم امللك: فرح 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو موالي بغداد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 80 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: قيلول يحيى.

شرقا: قيلول يحيى -طريق مصرح به-.

جنوبا: املطلب عدد 43641 - 11.

غربا: الرسم العقاري عدد 28489 - 11 وملك الغير.

طالب التحفيظ: يحيى قيلول بن احمد.

مطلب رقم 43643 - 11

اسم امللك: وئام ناهد.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 31 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق علوية ومرأب.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43691 - 11.
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شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق عرضه 9 أمتار.

غربا: محمد زخنيني.

طالب التحفيظ: يحيى قيلول بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 43656 - 11

اسم امللك: ابوعرفاتن.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني احملل املدعو ابوعرفاتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 ار 97 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43351 - 11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: املطلب عدد 43418 - 11.

غربا: لطفي ايدمي ومن معه.

طالب التحفيظ: ملنور كرميي بن محمد.

مطلب رقم 43661 - 11

اسم امللك: السقالي 1.

موقعه: إقليم الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 90 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43662 - 11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 61000 - 11.

غربا: ميمون املنصوري.

طالبة التحفيظ: ميمونت بولبروق بنت عمر ومن معها.

مطلب رقم 43662 - 11

اسم امللك: السقالي 2.

موقعه: إقليم الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 89 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.

اجملاورون:

شماال: الشارع عرضه 8 أمتار.

شرقا: الطريق.

جنوبا: املطلب عدد 43661 - 11.

غربا: متعنانت بولقاضي.

طالبة التحفيظ: ميمونت بولبروق بنت عمر ومن معها.

مطلب رقم 43665 - 11

اسم امللك: دكرى.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني احملل املدعو ابوعرفاتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 65 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها خطان كهربائيان منخفضا التوتر.

اجملاورون:
شماال: يحيى قيلول –طريق متوقع مصرح به-.

شرقا: احمد ايدمي.
جنوبا: احمد ايدمي.

غربا: الطريق.
طالب التحفيظ: يحيى كرميي بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 43666 - 11
اسم امللك: اليعوتي.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 20 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.
اجملاورون:

شماال: حورية العمراني.
شرقا: مجاحي مصطفى.

جنوبا: الشارع.
غربا: شارع عرضه 8 امتار.

طالب التحفيظ: عالل اليعوتي بن احمد.

مطلب رقم 43667 - 11
اسم امللك: ميمون 56.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بوعرك احملل املدعو اشخيا.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 52 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.
اجملاورون:

شماال: بالل بنعمر.
شرقا: طالب التحفيظ ومن معه.
جنوبا: الرصيف لطالب التحفيظ.

غربا: طريق مغلق عرضه 8 امتار.
طالب التحفيظ: ميمون بنعمرو بن مزيان

مطلب رقم 43668 - 11
اسم امللك: ميمون 57.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بوعرك احملل املدعو اشيخيا.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 21 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.
اجملاورون:

شماال: مصطفى مدراري.
شرقا: ورثة قالشي البشير.

جنوبا: جمال اسكاك.
غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: ميمون بنعمرو بن مزيان.

مطلب رقم 43670 - 11
اسم امللك: خرميش 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي احملل املدعو واد اوزاج.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 90 س.
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علوي  وطابق  من سفلي  بناية مكونة  منها  بجزء  عارية  أرض  نوعه: 

وحديقة.

اجملاورون:

شماال: اخمللوفي عالل واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: املطلب عدد 43672 - 11 واملطلب عدد 43671 - 11.

غربا: ملك الغير ومحمد موسى واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: محمد خرميش بن الطاهر.

مطلب رقم 43671 - 11

اسم امللك: خرميش 3.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي احملل املدعو واد اوزاج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 37 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها حديقة.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43670 - 11 واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: املطلب عدد 43672 - 11 واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: محمد موسى واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: محمد خرميش بن الطاهر.

مطلب رقم 43672 - 11

اسم امللك: خرميش 4.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي احملل املدعو واد اوزاج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 40 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق.

اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43670 - 11 واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: املطلب عدد 43671 - 11 واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: محمد خرميش بن الطاهر.

مطلب رقم 43673 - 11

اسم امللك: الفريش.

املدعو  احملل  محند  أوالد  اوكيل  بني  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

الدويرية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 ه 52 ار 77 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر.

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد رابح ومسلك عمومي.

شرقا: املطلب عدد 32652 - 11.

جنوبا: ورثة الطاهري ميمون والقمري محمد.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: حلبيب القمري بن البشير.

مطلب رقم 43674 - 11
اسم امللك: معيوف.

موقعه: إقليم الناظور، حي عاريض.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 00 س.

نوعه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: ورثة الطيب وعليت.
شرقا: الرسم العقاري عدد 17863 - 11.

جنوبا: ورثة الطيب وعليت.
غربا: ورثة الطيب وعليت –طريق مصرح به عرضه 10 امتار-.

طالب التحفيظ: يوسف معيوف بن محمد.

مطلب رقم 43677 - 11
اسم امللك: قدور 2.

موقعه: إقليم الناظور، حي ايت عيسى.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 19 س.

نوعه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: املطلب عدد 43678 - 11.
شرقا: ورثة ميمون اوشيشار.

جنوبا: املطلب عدد 43676 - 11.
غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: مصطفى البشيري بن قدور.

مطلب رقم 43691 - 11
اسم امللك: زخنيني 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو البرج.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 23 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق علوية وملحق.
اجملاورون:

شماال: الطريق.
شرقا: الطريق.

جنوبا: املطلب عدد 43643 - 11.
غربا: محمد زخنيني.

طالب التحفيظ: احلسن زخنيني بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 43693 - 11
اسم امللك: بزوح.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة بن الطيب احملل املدعو سهب اللجام.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 35 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وملحق.
اجملاورون:

شماال: الشارع.
شرقا: رياني احمد.

جنوبا: ورثة محمد قالح.
غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: بزوح اينان بن ميمون.
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مطلب رقم 43696 - 11
اسم امللك: اليعقوبي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 ار 02 س.
نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وحديقة وجب.

اجملاورون:
شماال: الرسم العقاري عدد 55326 - 11.

شرقا: كروم.
جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: بودو.
طالب التحفيظ: علي اكعوش بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43698 - 11
اسم امللك: نور 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي احملل املدعو أوالد محند فطومة.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 98 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.
اجملاورون:

شماال: الشارع املطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.
جنوبا: ورثة مالحي ميمون واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: ازحاف ادريس واملطلب عدد 3941 - 11.
طالب التحفيظ: احلسن ازحاف بن محمد.

مطلب رقم 43700 - 11
اسم امللك: اناس.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني احملل املدعو ابوعرفاتن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 42 س.

نوعه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: حليا فضيلة.
شرقا: ورثة حليا –طريق متوقع مصرح به-.

جنوبا: خديجة حليا.
غربا: الرسم العقاري عدد 53141 - 11.

طالبة التحفيظ: حياة السغروشني بنت محمد.

مطلب رقم 43701 - 11
اسم امللك: امني 1.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة ميضار احملل املدعو كدية الديب.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 ار 86 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وحديقة.
اجملاورون:

شماال: الطريق.
شرقا: مسلك عمومي.
جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: املطلب عدد 34474 - 11.
طالبة التحفيظ: حورية بنعمرو بنت شعيب ومن معها.

مطلب رقم 43702 - 11
اسم امللك: العسري.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة البركانيني احملل املدعو ابوعرفاتن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 49 س.

نوعه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: عطياوي ميمون.
شرقا: عطياوي ميمون.
جنوبا: عطياوي ميمون.

غربا: الطريق.
طالبة التحفيظ: مونية العسري بنت الطيب.

مطلب رقم 43710 - 11
اسم امللك: بولبهامي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر دوار تيزة.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 26 ار 80 س.

نوعه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: ممر عرضه 2 متر
شرقا: ورثة اعزوزن.

جنوبا: املطلب عدد 35264 - 11.
غربا: ورثة ملعلم محمد اعكاو.

طالب التحفيظ: احلسني بولبهامي بن امبارك.

مطلب رقم 43711 - 11
اسم امللك: ددوح 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانن احملل املدعو اعزانن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 ار 75 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.
اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.
شرقا: ورثة احلاج عبد القادر ميمون.

جنوبا: مصطفى عزوزي.
غربا: متيمونت حماني.

طالب التحفيظ: ددوح العزوزي بن اشعيب.

مطلب رقم 43713 - 11
اسم امللك: العزاوي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني انصار حي عبد املومن زنقة اوسرد.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 19 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.
اجملاورون:

شماال: محمد بودواسر.
شرقا: احمد بودواسر.

جنوبا: الطريق عرضه 8 امتار.
غربا: عبد اهلل بودواسر.

طالب التحفيظ: عز الدين العزاوي بن نور الدين.
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مطلب رقم 43714 - 11

اسم امللك: شعابي 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي شارع عالل الفاسي.

العقاري هي: 02 ار 78 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: عكروني حميد واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: الشارع عرضه 8 امتار واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: عزيز احلجاجي وملك الغير واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: جنيب شعابي بن احلسن.

مطلب رقم 43718 - 11

اسم امللك: نور 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي احملل املدعو لعروات. 

العقاري هي: 01 ار 16 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون:

شماال: األطرش محمد واملطلب عدد 3941 - 11.

شرقا: املرابط امحمد واملطلب عدد 3941 - 11.

جنوبا: خربوش عبد الرحيم واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: الشارع واملطلب عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ: عبد اهلل ازحاف بن محمد.

مطلب رقم 43721 - 11

اسم امللك: علي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت. 

العقاري هي: 01 ه 83 ار 78 س.

نوعه: أرض عارية تخترقها شعبة.

اجملاورون:

شماال: لوكيلي زينب.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: علي الصاحلي بن محمد.

مطلب رقم 43723 - 11

اسم امللك: البركة 1.

أوالد  دوار  املدعو  احملل  البركانيني  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

تقلعيت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 28 ار 90 س.

نوعه: أرض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي 

واشجار الزيتون وجب وحوض.

اجملاورون:

شماال: احلسناوي محمد حدو ومن معه.

شرقا: املطلب عدد 41964 - 11.

جنوبا: مسلك.
غربا: مسلك.

طالب التحفيظ: مراد البركة بن الصغير.

مطلب رقم 43730 - 11
اسم امللك: جنان

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني سيدال احملل املدعو واد الدقلة.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 ار 45 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وملحق ومرأب.
اجملاورون:

شماال: عبو هاللية.
شرقا: مسلك عمومي.
جنوبا: ورثة عبو محمد.

غربا: كرو محمد.
طالبة التحفيظ: جميلة عبو بنت عبد الرحمان.

مطلب رقم 43731 - 11
اسم امللك: حلشايشي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 34 ار 63 س.

نوعه: أرض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي 
وبناية مكونة من سفلي واشجار الزيتون وجب.

اجملاورون:
شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مسلك عمومي.
جنوبا: كومانتي يزيد واحلاج عبد الرحمان كومانتي.

غربا: طالب النحفيظ.
طالب التحفيظ: حلشايشي احمد بن ميمون.

مطلب رقم 43732 - 11
اسم امللك: بادي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 ار 93 س.

نوعه: أرض فالحية بجزء منها أشجار الصبار ويخترقها أربعة خطوط 
كهربائيية منخفضة التوتر.

اجملاورون:
شماال: ورثة حلشايشي ميمون وعيسى بلعري واحمد سي محند.

شرقا: مسلك عمومي.
جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: ورثة حلشايشي ميمون.
طالب التحفيظ: حلشايشي احمد بن ميمون.

مطلب رقم 43742 - 11
اسم امللك: الهرواشي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي حي املطار. 
العقاري هي: 01 ار 14 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.
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اجملاورون:
شماال: امحمد القادري واملطلب عدد 3941 - 11.
شرقا: مسلك عمومي واملطلب عدد 3941 - 11.
جنوبا: مسلك عمومي واملطلب عدد 3941 - 11.

غربا: الرسم العقاري عدد 63811 - 11.
طالب التحفيظ: امحمد الهرواشي بن محمد.

مطلب رقم 43744 - 11
اسم امللك: نور الدين اخلطابي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 24 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وشرفة.
اجملاورون:

شماال: الطريق.
شرقا: ممر خاص.

جنوبا: مصطفى اقوضاض ومن معه.
غربا: ابرشان.

طالب التحفيظ: نور الدين اخلطابي بن عبد احلفيظ.

مطلب رقم 43745 - 11
اسم امللك: احمري.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة سلوان احملل املدعو قشدية.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 34 س.

نوعه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: ورثة حبيبة برابح.
شرقا: التوهامي احمري.

جنوبا: ورثة فاطمة برابح.
غربا: الرسم العقاري عدد 13584 - 11.

طالب التحفيظ: احمري بوعزة بن محمد.

مطلب رقم 43746 - 11
اسم امللك: مليكة 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 45 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.
اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.
شرقا: الشارع.
جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.
طالبة التحفيظ: مليكة الطالب بنت بومدين.

مطلب رقم 43747 - 11
اسم امللك: اجلرودي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادا احملل املدعو دوار ارميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 09 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وثالثة طوابق علوية.

اجملاورون:
شماال: الشارع عرضه 9 امتار.

شرقا: عمر بورعدة.
جنوبا: ملك الغير والرسم العقاري عدد 50553 - 11.

غربا: الرسم العقاري عدد 64566 - 11.
طالب التحفيظ: صوريا اجلرودي بنت ادريس ومن معها.

مطلب رقم 43749 - 11
اسم امللك: أيوب.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة راس املاء احملل املدعو الشاطئ األحمر.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 88 ار 26 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها مسلك عمومي.
اجملاورون:

شماال: أوالد احمد وعلي.
شرقا: بوكرين امحمد محمد.

جنوبا: أوالد احمد وعلي.
غربا: بوكرين امحمد محمد.

طالب التحفيظ: نور الدين أيوب بن الشادلي.

مطلب رقم 43750 - 11
اسم امللك: دعاء.

موقعه: مدينة الناظور، حي بويزارزارن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 ار 49 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي وملحق وجب.
اجملاورون:

شماال: ممر.
شرقا: سعيد ابحري.

جنوبا: مسلك عمومي.
غربا: مسلك عمومي.

طالبة التحفيظ: جنيدة كطباش بنت العربي ومن معها.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور
        البشير الدحوتي

محافظة خريبكة

مطلب رقم 38869 - 18
إسم امللك : " فدان الدوم" .

موقعه : دائرة وادي زم، جماعة بني سمير، دواراوالد سعيد.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1 هـ 60 آ 17 س .
اجملاورون : 

شماال :الرسم العقاري عدد 89497/س، وازيدي صالح؛
جنوبا : ورثة وازيدي بوعزة؛
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شرقا : الطريق؛

غربا : فكراوي مولودي ومن معه، وازيدي حمادي، ممدوح عبد اجمليد ، ورثة 

العربي بن حمادي، مطلب التحفيظ عدد 38852/18.

طالب التحفيظ: عبد العزيز وازيدي بن محمد. 

مطلب رقم 52754 - 18 

إسم امللك : " دار املعطي ونادية" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي املصلى القدمية.

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي. 

مساحته : 90 س .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : بوطربوش العربي؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : صفاوي فاطنة.

طالب التحفيظ: املعطي باحدو بن محمد. 

مطلب رقم 52936 - 18

إسم امللك : " مدشر بني زرنتل1" .

موقعه : دائرة ابي اجلعد، جماعة بني زرنتل املركز.

نوعه :ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح. 

مساحته : 1 آ 8 س .

اجملاورون : 

شماال : ورثة مخروط صالح بن مخروط؛

جنوبا : ممرغير نافد؛

شرقا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 52937/18.

طالب التحفيظ: محمد مخروط بن محمد. 

 

مطلب رقم 52937 - 18

إسم امللك : " مدشر بني زرنتل2" .

موقعه : دائرة ابي اجلعد، جماعة بني زرنتل املركز.

نوعه : ارض عارية. 

مساحته : 1 آ 9 س .

اجملاورون : 

شماال : حافو امحمد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 52936/18.

شرقا : ورثة مخروط صالح بن مخروط؛

غربا : ورثة مخروط احمد، ممر غير نافد.

طالب التحفيظ: محمد مخروط بن محمد. 

 

مطلب رقم 52941 - 18 

إسم امللك : " امللك الكعيدة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 36 آ 84 س .

اجملاورون : 

*القطعة االولى:

شماال: سليم فاطنة؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : سليم حليمة؛

غربا : الطريق.

*القطعة الثانية:

شماال: الطريق؛

جنوبا : فتاح صالح ومن معه؛

شرقا : سليم حليمة؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ: خدوج سليم بنت أحمد. 

مطلب رقم 52942 - 18 

إسم امللك : " امللك املرس الكعيدة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 40 آ 87 س .

اجملاورون : 

شماال : سليم فاطمة، فجوجي احمد؛

جنوبا : الطريق، سليم حليمة؛

شرقا : ورثة سليم احمد، سليم صالح؛

غربا : سليم فاطنة، فجوجي احمد.

طالب التحفيظ : ايطو سليم بنت أحمد. 

مطلب رقم 53015 - 18 

إسم امللك : " دار اخلير" .

موقعه : مدينة وادي زم، زنقة أحمد الراشدي.

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح. 

مساحته : 49 س .

اجملاورون : 

شماال: الرسم العقاري عدد 86044/18؛

جنوبا : ورثة صبار السعدية؛

شرقا : زنقة غيرنافدة؛

غربا : بعالوي محمد، زنقة غير نافدة.

طالب التحفيظ: حليمة بنخدة بنت صالح. 

مطلب رقم 53055 - 18

إسم امللك : " ملك الطاهر" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي دار الضو.

نوعه : ارض عارية. 

مساحته : 40 آ 28 س .

اجملاورون : 

شماال: ورثة حضرية بوعزة و قدور؛

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 16047/18 و 12560/18.
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شرقا : الزنقة؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ: حضرية فاطمة بنت الطاهر. 

مطلب رقم 53070 - 18

إسم امللك : " حوض منينة" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دوار أوالد الشيخ علي.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 80 س .

اجملاورون : 

شماال: الزنقة؛

جنوبا : مقصيد الكبير؛

شرقا : خدوج اخليرانية؛

غربا : الرسم العقاري عدد 45224/18.

طالب التحفيظ: رابحة لشهب بنت محمد ومن معها. 

مطلب رقم 53083 - 18 

إسم امللك : " السعادة 3" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، جتزئة السعادة.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 95 س .

اجملاورون : 

شماال: الزنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 21194/18؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : الرسمني العقارين عدد 14439/18 ، 28724/18.

طالب التحفيظ : فاطمة شبالن بنت اخلدير. 

   احملـافظ على االمالك العقارية بخريبكة

         عبد الكرمي بوسيف 

محافظة تطوان

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "الدولة أرض اإلستعمار 3"

ذي مطلب التحفيظ رقم 8383 - 19 ، والذي نشرت خالصة 

مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 4392 بتاريخ 01 يناير 1997 والذي 

متت متابعة مسطرة حتفيظه في إسم السيد يوسف بن ادريس 

بنونة ومن معه مبقتضى اخلالصة اإلصالحية املنشورة 

باجلريدة الرسمية عدد: 1138 بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

عوضا عن :

امللك املسمى" أرض املسطمير "

إقرأ :

امللك املسمى "الدولة أرض اإلستعمار 3"

عوضا عن :
تتابع إلى غاية يومه في إسم السادة :

يوسف بن ادريس بنونة ، فاطمة بنت محمد السالوي  نبيل بن ادريس 
بنونة ، نوفل بن ادريس بنونة ، حسناء بنت ادريس بنونة ، اسماء بنت 
ادريس بنونة  نهى بنت محسن بنونة ، زهرة اخلطيب ، عبد الرحمان بن 

محسن بنونة ، مها بنت محسن بنونة ، زيد بن محسن بنونة ،
إقرأ :

تتابع إلى غاية يومه في إسم السادة :
يوسف بن ادريس بنونة ، فاطمة بنت محمد السالوي  نبيل بن ادريس 
بنونة ، نوفل بن ادريس بنونة ، حسناء بنت ادريس بنونة ، اسماء بنت 
ادريس بنونة  نهى بنت محسن بنونة ، زهرة اخلطيب ، عبد الرحمان 
 ، ، زيد بن محسن بنونة  ، مها بنت محسن بنونة  بن محسن بنونة 

بناء على :
1 -رسالة مندوب أمالك الدولة بتطوان املؤرخة في 09 أبريل 2014 حتت 

عدد: 001060.
2 -نسخة من اإلتفاقية املوقعة أمام املوثق األستاذ دحمان املزرياحي 

بطنجة بتاريخ 07 و 08 و 11 مارس 2014.
28 بتاريخ  املذكورة  باإلتفاقية  توثيقي  ملحق  من  -نسخة   3

21 سبتمبر 2015.
4 -إذن باإلستخراج مؤرخ في 13 فبراير 2015 حتت عدد: 36/2015.

5 -شهادة إثبات الهوية مؤرخة في 02 ماي 2016.
6 -نسخة من رسم إراثة عدلي مضمن بكناش النسخ رقم 14 ح أ 

عدد 1864 ص 200 بتاريخ 08 يوليوز 2013.
166 عدد:  رقم  التركات  بيان فريضة عدلي مضمن بكناش  7 -رسم 

434 ص 472 بتاريخ 26 يناير 2016.
169 عدد:  رقم  التركات  بيان فريضة عدلي مضمن بكناش  8 -رسم 

204 ص 230 بتاريخ 08 ديسمبر 2015.
9 -عقد توكيل عرفي مؤرخ في 19 ديسمبر 2013.

10 - عقد توكيل عرفي مؤرخ في 12 ديسمبر 2013.
11 - عقد توكيل عرفي مؤرخ في 03 سبتمبر 2013

12 - عقد توكيل عرفي مؤرخ في25 نوفمبر 2013.

13 - عقد توكيل عرفي مؤرخ في29 نوفمبر 2013.
14 - عقد توكيل عرفي مؤرخ في21 ديسمبر 2020.

والباقي بدون تغيير

إعالن ينص عليه الفصل 52 مكرر من الظهير املؤرخ في 12 غشت 1913
واملغير واملتمم بالقانون رقم 14.07 الصادر بتاريخ 22 /11 /2011

تغيير اسم عقار محفظ 

يتشرف احملافظ األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم أن 
السيد عبد الكرمي بن عمر العماري، اجلاعل  محل إقامته  للمخابرة 
تغيير تسمية  5 طلب  رقم   1 زنقة  بتطوان، شارع جبل صفرو  معه 
إسم  حتت  19،لتصبح   -  76562 عدد  العقاري  الرسم  موضوع  امللك 

"الواديني" بدال من إسم "لطيفة".
عليه  بتعرضه  يدلي  أن  التغيير  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .
       احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

       املصطفى طريفة
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محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10132 - 25

اسم امللك : " حمري".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد طرفاية .

وقع حتديده في : 05 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 هـ 46 آ 29 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 2269 - 15؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 2269 - 15؛

جنوبا : مهدي حسن ، احلريري عبد الكرمي، مشكور عبد اهلل ومن معه؛

غربا : ورثة حبيب محمد.

طالب التحفيظ : السيد احلسني محمد بن احلاج بنعيسى .

مطلب رقم 10134 - 25

اسم امللك : " بوخلالخل 5".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اوالد اخلدير .

وقع حتديده في : 05 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 آ 39 س .

نوعه : أرض فالحية بها طابق سفلي

اجملاورون.

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 10136 - 25 ؛

شرقا : الطريق؛

بلغازي  الكرمي،  عبد  بلغازي  القادر،  عبد  خدري  ورثة  الطريق،   : جنوبا 

عبداهلل، بلغازي ابراهيم . بلغازي عبد القادر ، خدري احمد؛

غربا : ورثة عبد القادر خدري .

طالب التحفيظ : السيد احمد راقي بن السبتي .

مطلب رقم 10135 - 25

اسم امللك : " ظهر حلمر 3".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اوالد اخلدير .

وقع حتديده في : 06 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 آ 65 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 13840 - 25؛

شرقا : ارسم العقاري رقم : 32305 - 25، الطريق ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 10137 - 25.

طالب التحفيظ : السيد احمد راقي بن السبتي .

مطلب رقم 10136 - 25

اسم امللك : " بوخلالخل 4 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اوالد اخلدير .

وقع حتديده في : 06 أكتوبر 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94 آ 20 س

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ورثة بلغازي

شرقا : فطومة راقي؛

جنوبا : الطريق ؛

القادر خدري،  عبد  ورثة   ،25  -  10134  : رقم  التحفيظ  : مطلب  غربا 

مطلب التحفيظ رقم : 9709 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي راقي بن السبتي .

مطلب رقم 10137 - 25

اسم امللك : " ظهر حلمر2 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اوالد اخلدير .

وقع حتديده في : 06 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 01 آ 26 س . 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 13840 - 25، الرسم العقاري رقم : 24209 - 25 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 10135 - 25 ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : عبد الكرمي راقي .

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي راقي بن السبتي .

مطلب رقم 10140 - 25

اسم امللك : " بالد حسن وفتيحة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد رزوك

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 آ 27 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون وسكنى من طابق سفلي وبئر .

اجملاورون.

شماال : ورثة ملقدم بن بوعزة؛

شرقا : محمد بن شاوي ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : لكبير بن محمد .

طالبو التحفيظ : السيد حسن بودرة ومن معه .

مطلب رقم 10143 - 25

اسم امللك : " حمري بوشيش".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة املنصورية دوار بني عامر .

وقع حتديده في : 19 أكتوبر 2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 91 آ 67 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : بودي مونة ، بودي خودة، بودي نادية، بودي مينة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : بودي مليكة؛

غربا : فاطنة لعبودي ورشيدة بودي .

طالب التحفيظ : السيد التهامي بودي .

مطلب رقم 10144 - 25

اسم امللك : " حرشية".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار اوالد صبيح .

وقع حتديده في : 19 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 آ 60 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 69803 - 25

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة عبد اهلل بن محمد؛

غربا : ورثة الدريوش محمد .

طالبة التحفيظ : السيدة كلثوم الدحماني .

مطلب رقم 10145 - 25

اسم امللك : " برقاق".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد منصر .

وقع حتديده في : 20 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آ 67 س .

سفلي  طابق  من  سكنى  الزيتون  اشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واشجار الفواكه ومحرك للماء .

اجملاورون.

شماال : ورثة املهدي زوين بن سعيد؛

شرقا : عالم رشيد؛

جنوبا : عالم العربي؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد مصطفى الزوين .

مطلب رقم 10146 - 25

اسم امللك : " أرض املرس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار الشعيبات .

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 آ 62 س .

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون.

شماال : بوشعيب العيطوني؛

شرقا : كمال العيطوني ؛

جنوبا : كمال العيطوني ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد احمد العيطوني بن العربي .

مطلب رقم 10147 - 25

اسم امللك : " اقريعات ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار اوالد البهلول.

وقع حتديده في : 21 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آ 63 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق سفلي في طور البناء.

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : امني احمد ؛

جنوبا : امني احمد ؛

غربا : امني املصطفى .

طالب التحفيظ : السيد محمد فاكر بن محمد .

إعالنات جديدة بانتهاء التحديد 

مطلب رقم 2932 - 25

امللك املسمى : " حبل الدار ".

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة . 

طالب التحفيظ : السيد فجري عزيز بن محمد 

وقع التحديد في 09 يناير 2001

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

02 يوليو 2003  عدد 235 .

مطلب رقم 6558 - 25

امللك املسمى : " ظهر العشلوج".

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار اوالد علي . 

طالبو التحفيظ : السيد بنمبارك جمال الدين بن عمر ومن معه . 

وقع التحديد في 26 اغسطس 2008

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

28 ديسمبر 2016

مطلب رقم 9787 - 25

امللك املسمى : " احلوض ".

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل . 

طالب التحفيظ : السيد مرجان الغنيمي 
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وقع التحديد في 21 ماي 2019

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

20 ماي 2020 عدد 1116 .

مطلب رقم 9789 - 25

امللك املسمى : " احلوض ".

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار الكوامل . 

طالب التحفيظ : السيد مرجان الغنيمي 

وقع التحديد في 21 ماي 2019

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

09 ديسمبر 2020 عدد 1145 .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى “ البستان “

ذي املطلب رقم 10076 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1101 املؤرخـة فـي 05 فبراير 2020

عوضا عـن :

رقية بركد بنت محمد 

اقرأ :

رقية بركد بنت محمد 

محمد العنسي

فاطمة العنسي

رشيد العنسي

ادريس العنسي

كنزة العنسي

الزوهرة العنسي

لكبيرة العنسي

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان 

املصطفى مازي    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3770 - 26

اسم امللك : "بايا و شادي "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار اوالد سيدي عزوز

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019

املساحة لتي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 24 ار 53 س

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 50479 - 26 

جنوبا : مطلب التحفيظ 1978 - 26

شرقا : الرسم العقاري 108192/س

غربا : ارتفاق مرور عرضه 03 امتار

طالبة التحفيظ : فتيحة الطويل بنت عبد القادر

مطلب رقم 3771 - 26

اسم امللك : "أرض الركبة "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي واركو

نوعه : ارض فالحية بها بئر

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 01 هـ 98 ار 61 س

حدوده : 

شماال : ورثة فرشية عبد الكرمي

جنوبا : ارتفاق مرور عرضه 03 امتار

شرقا : عائشة فرشية بنت حمو

غربا : فرشية فاطنة بنت علي

طالبو التحفيظ : بالل علمي غلمي ومن معه

مطلب رقم 3802 - 26

اسم امللك : "احلائط "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد مومن

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 02 نوفمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 17 ار 84 س

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 19512/س

جنوبا : الرسم العقاري 49770 - 26

شرقا : الرسم العقاري 49756 - 26

غربا : الرسم العقاري 82177 - 26

طالب التحفيظ : أحمد غشوي بن محمد

مطلب رقم 3805 - 26

اسم امللك : "املقبرة القدمية بشارع سبتة احملمدية "

موقعه : احملمدية، جتزئة األمل

نوعه : مقبرة قدمية 

وقع حتديده في : 30 نوفمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 02 ار 23 س

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 19306/س ]القطعة رقم 05[

جنوبا : الرسم العقاري 19306/س ]القطعة رقم 03[

شرقا : الرسم العقاري 19306/س ]القطعة رقم 03[

غربا : الرسم العقاري 19306/س ]القطعة رقم 03[

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان      
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محافظة ورزازات

مطلب رقم 42810 - 28

اسم امللك : ام يو سرير 2

موقعه : اقليم رزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : ايت حمان.

مسـاحتـه : ) 71 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : احمد اشرحال ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ايت لكوزوز محمد ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43028 - 28

اسم امللك : دار ازمز 4

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

مسـاحتـه : ) 01ار 04 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43048 - 28

اسم امللك : اض نوانوض

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

اماسني ادنكلحال.

مسـاحتـه : ) 63 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43143 - 28

اسم امللك : حدا البير

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

مسـاحتـه : ) 04ار 72 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43145 - 28

اسم امللك : اكماضن 1

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

مسـاحتـه : ) 02ار 27 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

 طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43146 - 28

اسم امللك : اكماضان 2

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

مسـاحتـه : ) 01ار 07 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43155 - 28

اسم امللك : تغالنت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تستيفت.

مسـاحتـه : ) 43 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 677 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.
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مطلب رقم 43215 - 28

اسم امللك : داو املسجد

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

مسـاحتـه : ) 01ار 08 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43287 - 28

اسم امللك : بوبوس

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

مسـاحتـه : ) 02ار 75 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 43288 - 28

اسم امللك : بوبوس

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

مسـاحتـه : ) 01ار 54 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49813 - 28

اسم امللك : ادولينغ

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : ثالث.

مسـاحتـه : ) 02ار 21 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49925 - 28

اسم امللك : داو تيزي 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : تكركينت.

مسـاحتـه : ) 03ار 93 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 677 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 677 ؛

جـنـوبا : مطلب حتفيظ عدد 49889-28 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 49947 - 28

اسم امللك : داو الشيخ 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : امازر.

مسـاحتـه : ) 01ار 80 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ممر ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ناظر أوقاف ورزازات نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 50111 - 28

اسم امللك : ملك ناظر

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تكمي اجلديد.

مسـاحتـه : ) 80 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول و ملحقاتها ؛

حــدوده : 

شمــاال : رسمني عقاريني عدد 10918-28 و 12355-28 ؛
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شـرقـا : زهرة اوتول ؛

جـنـوبا : زنقة ؛

غـربـا : البوحسيني عبد السالم ؛

طالب التحفيـظ : السـيد سي محمد ناظر بن سي عبد اهلل.

 على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

 

محافظة الرماني

مطلـب رقم 265 -ل.

إسم امللك : ملراس.

أوالد  الزحيليكة،  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

عمران، دوار أيت موسى.

وقع حتديده في : 23 يونيو 1981.

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 هـ 61 آر 00 س.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شمـاال : الرسمان العقاريان عدد 25671/ر وعدد 27583/ر.

شرقا : مطلبا التحفيظ عدد 19239/ر وعدد 25080/ر.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11539/ر.

غـربا : عبد القادر قباج والرسم العقاري 33814/ر.

طالب التحفيظ : السيد محمد عمراني بن محمد بن لبصير.

مطلـب رقم 5083 - 29

إسم امللك : الرمل احلجرات البيضات.

قبيلة  الغوالم،  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

الرواشد، دوار أوالد بوعلو.

وقع حتديده في : 16 فبراير 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 00 آر 52 س.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شمـاال : شعبة ومن ورائها ورثة عبد الدائم احلاج بوشعيب.

شرقا : ورثة عبد الدائم احلاج ادريس وعبد الدائم بن شريف.

جنوبا : طريق عمومي ومن ورائه عبد الدائم محمد بن بوشعيب.

غـربا : عبد الدائم حدهم بنت بوشعيب.

طالبو التحفيظ : السيدة فاطمة اخلضاري بنت صالح وشريكتها.

مطلـب رقم 5350 - 29

إسم امللك : فدان ضاية أحمد القشتالي .

موقعه اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة قروية البراشوة قبيلة 

أوالد ميمون 2 دوار البراشوة

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 95 آر 63 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : مطلب التحفيظ امللغى رقم 3230 - 29 

شرقا : مطلب التحفيظ امللغى رقم 3230 - 29

جنوبا : مطلب التحفيظ 3311 - 29

غـربا : طريق عمومية عرضها 30 متر من رائها مطلب رقم 25476/ر

طالبة التحفيظ : مينة الشرفي بنت مبارك بن عبد اهلل .

مطلـب رقم 5351 - 29

إسم امللك : احلمري .

موقعه اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة البراشوة احملل املدعو 

أوالد ميمون2.

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 92 آرا 95 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 4267 - 29

شرقا : الرسم العقاري عدد 3793 - 29؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 25476

غـربا : مطلب التحفيظ 5333 - 29 .

طالبة التحفيظ : مينة الشرفي بنت مبارك بن عبد اهلل .

مطلـب رقم 5352 - 29

إسم امللك : ابير بناصر.

موقعه اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة قروية البراشوة قبيلة 

أوالد ميمون 2 دوار البراشوة

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 15 آرا 50 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 4046 - 29 

شرقا : الرسم العقاري عدد 6743 - 29

جنوبا : مطلب التحفيظ 5306 - 29

غـربا : الرسم العقاري عدد 4722 - 29

طالبة التحفيظ : مينة الشرفي بنت مبارك بن عبد اهلل .
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مطلـب رقم 5363 - 29

إسم امللك : مريحات.

موقعه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة حد الغوالم، قبيلة 

اوالد دحو، دوار القطيبات.

وقع حتديده في : 08 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 25 هـ 47 آر 94 س.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

القطعة األولى : 04 هـ 82 آر 10 س.

شمـاال : ورثة العياشي بن محمد.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2789/ر.

جنوبا : القطعة الثانية بفصل طريق عمومي ومطلب التحفيظ عدد 

29 - 3581

غـربا : مطلب التحفيظ عدد 19248/ر.

القطعة الثانية : 20 هـ 49 آر 60 س.

شمـاال : مطلب التحفيظ عدد 2789/ر.

شرقا : طريق عمومي ومطلب التحفيظ عدد 248 - 29

جنوبا : الرسم العقاري عدد 7108 - 29

5381/ر29  عدد  التحفيظ  مطلب  غافور،  بن  محمد  ورثة   : غـربا 

والقطعة األولى.

القطعة الثالثة : 16 آر 24 س.

شمـاال : مطلب التحفيظ عدد 34638/ر أو مطلب التحفيظ 248 - 29

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 34638/ر أو مطلب التحفيظ 248 - 29

جنوبا : طريق عمومي.

غـربا : القطعة الثانية.

طالبو التحفيظ : السيد موسى فراح بن محمد بن البوصيري ومن معه.

مطلـب رقم 5371 - 29

إسم امللك : سعدان.

موقعه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة جمعة مول البالد، النجدة 2.

وقع حتديده في : 02 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 65 آر 35 س.

نوعه : " أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر".

اجملاورون : 

شمـاال : مطلب التحفيظ عدد 4296 - 29

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 1562 - 29

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 1562 - 29

غـربا : الرسم العقاري 7270 - 29

طالب التحفيظ : السيد محمد سعدان بن اجلياللي وشريكه.

مطلـب رقم 37350 -ر

إسم امللك : اعوينة سيدي اسعيد.

موقعه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة الغوالم، دوار القدادرة.

وقع حتديده في : 28 مارس 1989.

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 هـ 10 آر 60 س.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 53877/ر.

شرقا : الرسم العقاري عدد 13588/ر.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13588/ر.

غـربا : الرسم العقاري 29074/ر.

طالبو التحفيظ : السيد الفنيري العربي بن احلاج امحمد ومن معه.

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلـب رقم 3171 - 29

امللك املسمـى  : بوسالم.

الكائن بدائرة الرماني، جماعة الغوالم، قبيلة الرواشد، دوار أوالد بوعلو.

طالـبو التحفيظ : الزوهرة راشيدي بنت محمد بن العربي ومن معها.

وقع حتديده في : 19 مارس 2015.

انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن عن 

الرسمية املؤرخة في : 10 ماي 2017 عدد 958.

مطلـب رقم 33046 - ر.

امللك املسمـى  : بربارة.

 ، البالد  مول  الرماني جماعة جمعة  دائرة  اخلميسات  بإقليم  الكـئن 

النجدة دوار أوالد عمارة .

طالـب التحفيظ : السيد خليفة بن بوعزة بن العربي.

وقع حتديده في : 12 ابريل 1973.

انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة  إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن عن 

الرسمية املؤرخة عدد : 3975 بتاريخ : 04 يناير 1989.

احملافظ على األمالك العقـارية بالرماني بالنيابة

التهامي النوري    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-6412

امللك املسمى : " ابو صالح والكعوش 1"

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني احملل املدعو " مزارع متحروشت " ،

مساحته : 01 هـ 24 آ 17 س
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نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوراس و وميينك او مطلب التحفيظ رقم 31-6413،

شرقا : طريق عمومي ،

جنوبا : ورثة بوراس و وميينك ،

غربا : ورثة علي اوبراهيم ،

طالبو التحفيظ : السيد محمد ابو صالح بن مبارك ومن معه .

مطلب رقم 31-6622

امللك املسمى : " بروج "

موقعه : جماعة وقيادة سيدي أحمد اوموسى دائرة أنزي اقليم تيزنيت 

احملل املدعو " دوار امجكاكن " 

مساحته : 28 آ 88 س

محاطة  واخرى  سفلية  بنايتني  بها  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

بسوروبئر وأشجار الزيتون ويخترقها خط هاتفي وعمود كهربائي ، 

اجملاورون : 

شماال : مصرف ،

شرقا : محمد اعزا ،

جنوبا : ساقية ،

غربا : ابراهيم منوبي ،

طالب التحفيظ : السيد صالح بروج بن محمد .

مطلب رقم 31-20791

امللك املسمى : " تيمكراض "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيمكراض " ،

مساحته : 02 هـ 44 آ 50 س

بسور  محاطة  وجزء  مطفية  بها  بجزء  جبلية  عارية  أرض   : نوعه 

بداخلها بها بناية سفلية وأشجار ، 

اجملاورون : 

شماال : ادرايس موالي مبارك ) اجلبل ( ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2316-31 وملك الغير،

جنوبا : حلسن زكار ،

غربا : ورثة أحمد بنصغير ،

طالبو التحفيظ : السيد محمد عابيد بن موالي علي ومن معه .

مطلب رقم 31-21644

امللك املسمى : " االدريسية "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت 

مساحته : 38 آ 33 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ،

شرقا : طالب التحفيظ ،

جنوبا : ابو سعيد طيب ،

غربا : عبانة ،

طالب التحفيظ : السيد العرج عبال بن أحمد .

مطلب رقم 31-22902

امللك املسمى : " بوالهدة "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو " متدغوست " ،

مساحته : 80 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : رع رقم 31-23898 ،

جنوبا : رع رقم 31-26406 ،

غربا : ملك الغير ،

طالب التحفيظ : السيد مصطفى بوالهدة بن مبارك .

مطلب رقم 31-15284

امللك املسمى : " امي اكلكال "

موقعه : اجلماعة احلضرية بتافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو " تافراوت املركز"،

مساحته : 03 آ 17 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وثالث طوابق جزئيا والباقي بها حديقة، 

اجملاورون : 

شماال : الساحة بعضا وأحمد آيت همو بعضا آخر،

شرقا : محمد اوحمو بعضا وزنقة بعضا آخر ،

جنوبا : اخملتار بوحانو، 

غربا : الساحة ،

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان أمشاعرو بن سعيد .

مطلب رقم 31-15305

امللك املسمى : " الدكاكني "

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو 

" سوق اخلميس" ،

مساحته : 01 آ 65 س

نوعه : أرض بها دكاكني ومثقل بارتفاق االقواس ، 

اجملاورون : 

شماال : احلسني بزيوي ،
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شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ،

طالبة التحفيظ اجلماعة القروية لتيوغزة في شخص رئيس مجلسها .

مطلب رقم 31-15751

امللك املسمى : " اوبال "

موقعه : جماعة تيزوغران قيادة اداكوكمار اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" جمعة اداوسمالل " ،

مساحته : 19 س

نوعه : أرض بها متجر سفلي ، 

اجملاورون : 

شماال : محمد امركا ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : ورثة أجنار،

طالب التحفيظ : السيد اوبال بوجمعة بن العربي .

مطلب رقم 31-16139

امللك املسمى : " السباعي"

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " ميراللفت املركز " ،

مساحته : 01 آ 61 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد جزئيا ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حوسني ،

شرقا : ورثة حوسني بعضا وملك الغير بعضا آخر،

جنوبا : رع رقم 31-24772 ،

غربا : زنقة ،

طالبة التحفيظ : السيدة رقية السباعي بنت عبد اهلل .

مطلب رقم 31-70673

امللك املسمى : " اليماني "

موقعه : جماعة املعدر قيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو 

" اوالد النومر" ،

مساحته : 4 آ 46 س

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ،

شرقا : أهل شباب ،

جنوبا : أهل شباب ،

غربا : أهل عبد الكامل ،

طالبة التحفيظ : السيدة زينة اليماني بنت علي .

مطلب رقم 31-127961

امللك املسمى : " ثالث نتدارت "

موقعه : جماعة وقيادة املن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو 

" دوار متضيلت " ،

مساحته : 35 آ 91 س

نوعه : أرض عارية بها اشجار االركان ، 

اجملاورون : 

شماال : شعبة ،

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 16576-31 او 31-127140 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-16576 ،

غربا : ورثة ابراهيم اوعلي بعضا واحلاج عبد اهلل نايت محمد ،

طالبة التحفيظ : السيدة رقية الناجي بنت أحمد .

مطلب رقم 31-139040

امللك املسمى : " منزل اتريكسي"

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " سيدي محمد بن عبد اهلل " ،

مساحته : 01 آ 

نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-28209 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : رع رقم 31-37018 ،

طالبو التحفيظ : السيدة سعيدة اتريكسي بنت بلعيد ومن معه .

مطلب رقم 31-139142

امللك املسمى : " دار ازرموح "

موقعه : اجلماعة احلضرية بتيزنيت احملل املدعو " زنقة احلدادة " ،

مساحته : 25 س

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال : بن عبايد وبيكانيمني العربي ،

شرقا : ورثة احلرار احلسن ،

جنوبا : احلرار احلسن وورثة احلرار محمد ،

غربا : زنقة احلدادة ،

طالبة التحفيظ : السيدة ملعيدة ازرموح بنت حلسن .
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مطلب رقم 31-139246

امللك املسمى : " احمادي "

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  اوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " فدان الفيران باكوري " ،

مساحته : 99 س

نوعه : أرض عارية بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : حسني ناجمة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : علي ادومنيس ،

غربا : ورثة خرباش أحمد ،

طالب التحفيظ : السيد حمادي املوش بن احلسن .

مطلب رقم 31-139270

امللك املسمى : " حلمر "

ايت  "دوار  املدعو  احملل  تيزنيت  اقليم  أنزي  ودائرة  وقيادة  جماعة   : موقعه 

دامحمد" ،

مساحته : 15 آ 77 س

سفليتني  بنايتني  بها  منها  بجزء  بسور  محاطة  عارية  أرض   : نوعه 

وطابق علوي واحد وبجزء آخر بنايتني سفليتني فقط ومسبح ومطفية 

وبئر ومرحاض وخزان املاء واشجار الزيتون ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق املعبدة ،

شرقا : ممر،

جنوبا : ايت عبد اهلل محمد اوابراهيم ،

غربا : بوجمعة بن حلمر،

طالب التحفيظ : السيد محمد بن حلمر بن عبد .

مطلب رقم 31-139273

امللك املسمى : " ملك كوتي "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 2 " ،

مساحته : 65 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 35423 ،

شرقا : رع رقم 31-14978 ،

جنوبا : رع رقم 31-52321 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني كوتي بن علي .

مطلب رقم 31-139275

امللك املسمى : " دوسكا "

موقعه : جماعة وقيادة تهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو 

"دوار ايت لعرايك " ،

مساحته : 10 آ 40 س

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

واحد والباقي عارية بها مطفية ومستودع وصهريج واشجار ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر الراجلني ،

شرقا : بوشغل امحمد بن عبد اهلل ،

جنوبا : بوشغل امحمد بن محمد ،

غربا : ممر خاص ،

طالب التحفيظ : السيد بوشغل ابراهيم بن محمد .

مطلب رقم 31-139314

امللك املسمى : " االعرج "

موقعه : جماعة وقيادة اثنني املو تنكرفا دائرة واقليم سيدي ايفني 

احملل املدعو "دوار االلن " ،

مساحته : 01 هـ 12 آ 17 س

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممر وشعبة وبها أشجار االركان ونبات الصبار ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احكون حلسن وممر ،

شرقا : ورثة احكون حلسن وممر،

جنوبا : أحمد ادحلسن اومبارك وشعبة ،

غربا : محمد العرج ،

طالب التحفيظ : السيد محمد االعرج بن احلسن .

مطلب رقم 31-139315

امللك املسمى : " ملك احلسن "

موقعه : جماعة وجان قيادة اوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو 

" اكادير وجان " ،

مساحته : 50 آ 59 س

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي دي التوثر املنخفظ وعمود كهربائي ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ادحساين ،

شرقا : أقالل احمد ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : أقالل صالح بعضا وورثة ادحساين بعضا آخر ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن اقالل بن احلسني .



1079 عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(

مطلب رقم 31-145918

امللك املسمى : " ام الكركور "

موقعه : جماعة وقيادة اكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار العوينة " ،

مساحته : 04 هـ 43 آ 29 س

خط  ويخترقها  حديدي  بسياج  جزئيا  محاطة  فالحية  أرض   : نوعه 

كهربائي دي التوثر املتوسط وعمود كهربائي ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-30532 ،

شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : رع رقم 31-75013 ،

غربا : رع رقم 31-34747 ،

طالب التحفيظ : السيد مبارك بوكيو بن محمد .

مطلب رقم 31-145928

امللك املسمى : " اغلني "

موقعه : جماعة تارسواط قيادة املن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 

املدعو "دوار تيزي " ،

مساحته : 09 آ 12 س

والباقي عارية  واحد  بناية سفلية وطابق علوي  بها  أرض بجزء منها   : نوعه 

عبارة عن حديقة بها خزان املاء وبئر وبناية سفلية واشجار الزيتون ، 

اجملاورون : 

شماال : حلسن بن احلسني تلحيق بعضا و ملك الغير وممر بعضا آخر 

شرقا : بلقاسم بن محمد السامي ،

جنوبا : بلقاسم بن محمد السامي بعضا وعبد اهلل وهبي وايت بوبكر 

ابراهيم بن أحمد بعضا آخر،

غربا : ايت بوبكر ابراهيم بن أحمد

طالب التحفيظ : السيد بوريش محمد بن بلقاسم .

مطلب رقم 31-145930

امللك املسمى : " الرامي "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " سيدي محمد بن عبد اهلل " ،

مساحته : 01 آ 03 س ،

نوعه : أرض بها مستودع وسكنى سفلي وطابقني علويني ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-31523 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : احلسني بهوش ،

غربا : ملك الغير ،

طالب التحفيظ : السيد مصطفى الرامي بن محمد .

مطلب رقم 31-145932

امللك املسمى : " افتاس 6 "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " افتاس " ،

مساحته : 01 آ ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : حسن ،

شرقا : ابراهيم بال ،

جنوبا : رع رقم 31-22600 ،

غربا : الطريق ،

طالبو التحفيظ : السيد عبد القادر العزوزي بن جعفر ومن معه .

مطلب رقم 31-145933

امللك املسمى : " ملك الفقير "

موقعه : اجلماعة احلضرية بسيدي ايفني احملل املدعو " حي احمليط" 

مساحته : 05 آ 72 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم اجوي ،

شرقا : رع رقمي 50938-31 - 39134-31 وورثة أحمد بن ابراهيم ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني الفقير بن محمد .

مطلب رقم 31-145937

امللك املسمى : " الدشيرة "

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  اوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار الدشيرة " ،

مساحته : 02 هـ 10 آ 13 س

نوعه : أرض فالحية بورية بها نبات السدر ويخترقها خط كهربائي دي 

التوثر املتوسط 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-36104 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-36103 ،
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جنوبا : رع رقم 31-31259 ،

غربا : رع رقم 31-22226 ،

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم احلربيلي بن بوجمعة .

مطلب رقم 31-145938

امللك املسمى : " تيزي امساض "

موقعه : جماعة وقيادة اريغ نتهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل 

املدعو " دوار اسيف مقورن " 

مساحته : 34 آ 80 س

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها اشجار االركان ، 

اجملاورون : 

شماال : ايت بوكض وكري احلاج سعيد ،

شرقا : بوكضي احلاج عبد الرحمان ومن معه ،

جنوبا : ايت بوكض ،

غربا : الطريق ،

طالب التحفيظ : السيد بوقد عبد الرحمان بن امليلودي .

مطلب رقم 31-145939

امللك املسمى : " ملك كومغار "

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 2 " ،

مساحته : 91 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابقني علويني ، 

اجملاورون : 

شماال : احلسني اضرضور بعضا وملك الغير بعضا آخر،

شرقا : مباركة ادعلي ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-18405،

طالب التحفيظ : السيد صالح كومغار بن أحمد .

مطلب رقم 31-145942

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 182 حضري "

موقعه : اجلماعة احلضرية بتيزنيت احملل املدعو " خارج باب العوينة " ،

مساحته : 03 آ 82 س

نوعه : أرض عارية يخترقها طريق 30 متر ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق 30 متر ،

شرقا : رع رقم 31-30873 ،

جنوبا : الطريق 30 متر و رع رقم 09-9788 ،

غربا : رع رقمي 31-44560-31-44558 ،

عن  نيابة  بتيزنيت  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

السيد مدير أمالك الدولة ) امللك اخلاص ( ،

مطلب رقم 31-146060

امللك املسمى : " امرير"

افود  دوار   " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  اكلو  وقيادة  جماعة   : موقعه 

نتكضا" ،

مساحته : 01 آ 09 س

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : محمد بن هانية ،

شرقا : ممر وعبايد ،

جنوبا : ادسوكو أحمد ،

غربا : ادمولود ،

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم امرير ومن معه .

مطلب رقم 31-146166

امللك املسمى : " اخلير "

موقعه : اجلماعة احلضرية بتيزنيت احملل املدعو " احلي الصناعي " 

مساحته : 01 آ 42 س ،

نوعه : أرض بها مستودع سفلي وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : اجدور عبد اهلل ،

شرقا : رع رقم 31-78904 ،

جنوبا : ورثة أحمد دباغ ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد دباغ محمد بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-146167

امللك املسمى : " االصدقاء "

موقعه : اجلماعة احلضرية بتيزنيت احملل املدعو " اغير اوسالم " 

مساحته : 17 آ 29 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها ممرين ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ،

شرقا : رع رقم 31-95068 ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 16576-09 وممر،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 16576-09 وممر،) دباغ أحمد وهياللي محمد (

طالب التحفيظ : السيد دباغ محمد بن ابراهيم .

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-128600

امللك املسمى : " بن القاسمي ".

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 1 " ،
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نوعه : أرض عارية ،

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان الكواسي بن أحمد ،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1100 

املؤرخة في 29 يناير 2020 . 

اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

أن  العموم  باعالم  اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

مدينة   50 رقم   2 أغبالو  بتجزئة  والساكن  محمد  بن  بوشما  علي  السيد 

تيزنيت طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 7329-31 املؤسس 

النظير  بسبب ضياع  وذلك  بتيزنيت  الكائن   "  -50  2 أغبلو  املدعـو"  للملك 

الذي كان قد سلم لها سابقا .

في امكان كل شخص يهمه هدا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه في 

أجل خمسة عشرة )15( يوما ابتداء من نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية .

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله باعالم العموم 

أن السيد محمد فوزي بن هاشم ومن معه والساكن بزنقة ابن خلدون 

رقم 12 مدينة سيدي ايفني طلبا ان يسلم لهما نظير جديد للرسم 

العقاري رقم 32429-31 املؤسس للملك املدعـو" فوزي" الكائن بزنقة 

ابن خلدون رقم 12 حي ابو اخلطوط سيدي ايفني وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي كان قد سلم لهما سابقا .

في امكان كل شخص يهمه هدا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه في أجل 

خمسة عشرة )15( يوما ابتداء من نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32762 - 36

اسم امللك : " نزار " 

موقعه : مدينة القصر الكبير ،شارع املسيرة اخلضراء 

وقع حتديده في : 25 فبراير 2020

مساحته : 01 ار 62 س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي و طابق أول 

اجملاورون : 

شماال : شارع

جنوبا : عبد السالم املصباحي 

شرقا : ورثة بوغالب الرفاعي 

غربا : ورثة حلسن رحيم و عمر النالي 

طالب التحفيظ : محمد الغزاوي بن محمد 

مطلب رقم 32779 - 36

اسم امللك : " الظهر دار لوطا " 

احملل   ، القلة  سوق  اللوكوس،جماعة  العرائش،دائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو " الظهر دار لوطا " 

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020

مساحته : 15 ار 72 س 

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم املودن

جنوبا : مقبرة 

شرقا : ورثة عبد السالم املودن

غربا : ورثة محمد جعنني 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

مطلب رقم 32780 - 36

اسم امللك : " جنان اجلامع 65376 " 

 ، الساحل  خميس  اخملازن،جماعة  وادي  العرائش،دائرة  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو " جنان اجلامع " 

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020

مساحته : 22 ار 58 س 

نوعه : ارض فالحية بها شجرتني للزيتون

اجملاورون : 

شماال : خندق 

جنوبا : خندق 

شرقا : خندق

غربا : محمد الشويدلي – احميدة بنادي و محمد البخاري بن التهامي 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

مطلب رقم 32781 - 36

اسم امللك : " البيامل 65377 " 

 ، الساحل  خميس  اخملازن،جماعة  وادي  العرائش،دائرة  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو " البيامل " 

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020
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مساحته : 40 ار 10 س 

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد 13285 - 36

جنوبا : ممر 

شرقا : املطلب عدد 13347 - 36 و ورثة حسن السوسي 

غربا : املطلب عدد 13285 - 36 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

مطلب رقم 32784 - 36

اسم امللك : " نقيطات اجلامع 65379 " 

موقعه : إقليم العرائش،دائرة وادي اخملازن،جماعة الساحل ، احملل املدعو 

" مدشر العنصر " 

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020

مساحته : 32 ار 40 س 

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد -12098 36

جنوبا : ممر عمومي 

شرقا : املطلب عدد -13287 36

غربا : ممر عمومي 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

مطلب رقم 32785 - 36

اسم امللك : " امسناون 59694 " 

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

احملل املدعو " امسنان " 

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020

مساحته : 16 ار 32 س 

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : احمد شهبون

جنوبا : خندق و رحمة بن خجو 

شرقا : طريق عمومي 

غربا : احمد شهبون 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

مطلب رقم 32792 - 36

اسم امللك : " الدولة 1462 شبه حضري " 

احملل   ، القلة  سوق  اللوكوس،جماعة  العرائش،دائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو " مجموعة مدارس القرطوبي " 

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020

مساحته : 80 ار 85 س 

نوعه : أرض بها مدرسة تتكون من خمس بنايات بالسفلي 

اجملاورون : 

شماال : أرض جماعية 

جنوبا : شركة اتصاالت املغرب – عبد السالم جعنني – عبد اهلل زعمون 

و عمر احلدادي 

 – الصرصري  اهلل  عبد   –  36  -  40176 عدد  العقاري  الرسم   : شرقا 

جماعة سوق القلة 

غربا : أرض جماعية و طريق عمومي 

طالبة التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص ( 

مطلب رقم 32799 - 36

اسم امللك : " اخلير " 

موقعه : إقليم العرائش،دائرة اللوكوس،جماعة العوامرة ، احملل املدعو 

" حفرة بلفقيه " 

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020

مساحته : 35 ار 26 س 

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : طريق

جنوبا : الرسم العقاري عدد 52644 - 36 

شرقا : املطلبني عدد 1273 - 36 و 2822 - 19

غربا : طريق 

طالب التحفيظ : مصطفى بن حمدان 

مطلب رقم 32801 - 36

اسم امللك : " مسجد الزرارقة و غرسة اجلامع 65040 " 

موقعه : إقليم العرائش،دائرة وادي اخملازن،جماعة الساحل ، احملل املدعو 

مسجد الزرارقة و غرسة اجلامع 

وقع حتديده في : 06 اكتوبر 2020

مساحته : 20 ار 23 س 

نوعه : أرض بها مسجد بالسفلي و بئرين و أشجار 

اجملاورون : 

شماال : مصطفى و عبد اإلله التليدي 

جنوبا : عياشي الكمري 

شرقا : محمد الكمري 

غربا : ممر عمومي

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش 
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مطلب رقم 32802 - 36

اسم امللك : " عني عالق 65090 " 

موقعه : إقليم العرائش،دائرة وادي اخملازن،جماعة الساحل ، احملل املدعو 

" عني عالق" 

وقع حتديده في : 06 اكتوبر 2020

مساحته : 03 ار 91 س 

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد الوزاني 

جنوبا : ورثة عبد السالم الكالعي 

شرقا : عيسى اغمير 

غربا : ورثة عبد السالم الكالعي 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالعرائش

مطلب رقم 32803 - 36

اسم امللك : " القطاري " 

موقعه : مدينة القصر الكبير ، احملل املدعو : حي املسيرة 

وقع حتديده في : 06 اكتوبر 2020

مساحته : 01 ار 37 س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي و طابق أول 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 820 - 36

جنوبا : الرسم العقاري عدد 19514 - 36 

شرقا : زنقة 

غربا : محمد الشرقاوي 

طالب التحفيظ : 

- محسن بن محمد القطاري بنسبة 2/10

- محمد بن محمد القطاري بنسبة 2/10

- عبد السالم بن محمد القطاري بنسبة 2/10

- فاطمة بنت محمد القطاري بنسبة 1/10

- لطيفة بنت محمد القطاري بنسبة 1/10

- عبد احلميد بن محمد القطاري بنسبة 2/10

مطلب رقم 32804 - 36

اسم امللك : " بوقصيبات 2-247558- " 

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

احملل املدعو " بوقصيبات" 

وقع حتديده في : 09 اكتوبر 2020

مساحته : 01 هكتار 60 ار 90 س 

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة مفضل العزوان و املطلب عدد 32805 - 36

جنوبا : األحباس – ورثة اوالد القاضي 

شرقا : املطلب عدد 32805 - 36

غربا : ورثة مفضل العزوان

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

مطلب رقم 32805 - 36

اسم امللك : " القصيبات 247587 " 

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

احملل املدعو " القصيبات" 

وقع حتديده في : 09 اكتوبر 2020

مساحته : 01 هكتار 26 ار 80 س 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون : 

شماال : ورثة وردين و العسري احمد 

جنوبا : ورثة وردين – األحباس و ورثة الهاشمي العسري 

شرقا : ورثة تشابو

اوالد  ورثة  و   36  -  32804 عدد  املطلب   – العزوان  املفضل  ورثة   : غربا 

القاضي 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

مطلب رقم 32807 - 36

اسم امللك : " املرج – 2 - 70399 " 

احملل   ، القلة  سوق  اللوكوس،جماعة  العرائش،دائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو " املرج " 

وقع حتديده في : 08 اكتوبر 2020

مساحته : 21 ار 77 س 

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : األحباس

جنوبا : ورثة محمد األحمدي و عبد السالم احلراق 

شرقا : السي اخملتار بن علي 

غربا : ممر 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بالقصر الكبير

مطلب رقم 32814 - 36

اسم امللك : " طه " 

موقعه : مدينة العرائش ، احملل املدعو درب سيدي افني 

وقع حتديده في : 14 اكتوبر 2020

مساحته : 48 س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي 
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اجملاورون : 

شماال : خالد الصروخ – محمد ازبيرات و الرسم العقاري عدد -777 36 

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد 20681 - 36 و 32306 - 36 

شرقا : درب سيدي افني 

غربا : ادريس اليوسفي 

طالبا التحفيظ : 

- عبد السالم بن عبد السالم اجملدوب 

- عائشة البطيوي بنت عبد السالم 

مناصفة بينهما 

مطلب رقم 32815 - 36

اسم امللك : " جمعاوي " 

موقعه : مدينة القصر الكبير ،جتزئة فاطنة و رحمة الوافي البقالي 

وقع حتديده في : 14 اكتوبر 2020

مساحته : 01 ار 01 س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي و طابقني 

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : زيات عبد احلفيظ 

شرقا : الكنفاوي محمد 

غربا : الكنفاوي محمد 

طالب التحفيظ : محمد جمعاوي ابن عمر 

مطلب رقم 32817 - 36

اسم امللك : " عقاد جعنني " 

موقعه : مدينة القصر الكبير ،شارع النصر

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020

مساحته : 01 ار 09 س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي و طابق أول و آخر بالتراجع 

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2533 - 19 

شرقا : ورثة اليهودي سيف الطبط 

غربا : مربوط – زنقة 

طالب التحفيظ : 

- رحمة بنت عبد الرحمان عقاد بنسبة 240 / 135

- محمد بن عبد السالم جعنني بنسبة 240 / 14 

- ليلى بنت عبد السالم جعنني بنسبة 240 / 07 

- احمد بن عبد السالم جعنني بنسبة 240 / 14 

- فتيحة بنت عبد السالم جعنني بنسبة 240 / 07 

- وفاء بنت عبد السالم جعنني بنسبة 240 / 07 

- عبد احلفيظ بن عبد السالم جعنني بنسبة 240 / 14 

- فطيمة بنت عبد السالم جعنني بنسبة 240 / 07 

- حسن بن عبد السالم جعنني بنسبة 14/240

- بشرى بنت عبد السالم جعنني بنسبة 240 / 07 

- غزالن بنت عبد السالم جعنني بنسبة 240 / 07 

- مرمي بنت عبد السالم جعنني بنسبة 07/240

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف     

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 315 - 37

اسم امللك : الكزيلية و الكعدة " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد عياد دوار اخلريبية . 

وقع حتديده في : 17 اغسطس 2017 ؛

مساحته : 34 ار 66 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار متنوعة و بنايتني من طابق سفلي ؛

شماال : ضويو احمد بن ادريس و ورثة أوالد نصايص و ادريس بنشيخ بن محمد ؛ 

شرقا : عبدالرحمان قديدر ، اخلمار قديدر و طريق عمومية عرضها متغير 

جنوبا : طريق عمومية عرضها متغير ؛

غربا : و رثة جناح احلسني ؛ 

طالب التحفيظ : قديدر بنعيسى بن قدور . 

مطلب رقم 63817 - 37

اسم امللك : "اعدادية عني معطوف " ؛

: إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو  موقعه 

دوار لكدى . 

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2018 ؛

مساحته : 01 هـ 28 ار 71 س ؛

نوعه : ارض بها اعدادي تشتمل على 3 بنايات من طابق ارضي و طابق 

علوي و بنايتني من طابق ارضي و أشجار متنوعة ؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 63816 - 37 و طريق عمومية . 

شرقا : بوشتى بوصوف ، شطينة عبد السالم ، 

جنوبا : الفحصي عبد الرحيم و مطلب عدد 63818 - 37 ؛

غربا : ممر عمومي . 

النائب عنها مندوب  اخلاص  امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

أمالك الدولة . 
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مطلب رقم 63947 - 37

اسم امللك : جنان حماني 5 " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الكلسة احلايلة . 

وقع حتديده في : فاحت نوفمبر 2019 ؛

مساحته : 75 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 63946 - 37 ؛ 

شرقا : زنقة في طور اإلجناز عرضها 6 امتار ؛ 

جنوبا : زنقة في طور اإلجناز عرضها 6 امتار ؛

غربا : و رثة احلاجة زهرة 

طالبو التحفيظ : فاطمة السعيدي ومن معها . 

مطلب رقم 63948 - 37

اسم امللك : الباللط " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بني وليد دوار امليزاب . 

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2019 ؛

مساحته : 11 ار 43 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة و بناية من طابق ارضي واخر 

علوي في طور اإلجناز وبنايتني خفيفتني و بئر ؛ 

القطعة 1

شماال : االحباس ؛ 

شرقا : مسلك عرضه متران بعده براهمي عبدالكرمي . 

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 5314 عرضها 20 مترا ؛

غربا : محمد فالح . 

القطعة 2

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 5314 عرضها20 مترا ؛ 

شرقا : براهمي عبدالكرمي . 

جنوبا : محمد علي حميدو ؛

غربا : محمد فالح . 

طالب التحفيظ : عمر بوطالقة . 

مطلب رقم 64056 - 37

اسم امللك : الكركار " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة مساسة احملل املدعو مزارع 

عني مناخر . 

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019 ؛

مساحته : 29 ار 89 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

شماال : طالب التحفيظ و الطيب الرملي ؛ 

شرقا : شطيبة تورية . 

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 508 عرضها 30 مترا ؛

غربا : الزاهر الرادي ومن معه . 

طالبة التحفيظ : جماعة مساسة ينوب عنها رئيسها سعيد الهواري . 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 706 - 37

امللك املسمى : اومار الكوش . 

الكائن باقليم و دائرة تاونات جماعة و مركز بوهودة 

مساحته : 01 ار 58 س 

مشتمالته : ا رض فالحية .

طالب التحفيظ : عبد اهلل الزواق بن بوشتى .

حدوده  : 

شماال : ممر عمومي عرضه 3 امتار و مطلب التحفيظ عدد 706 - 37 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8288 - 37 ؛ 

جنوبا : مطلب عدد 8288 - 37  - 37 و مطلب عدد 706 - 37 ؛ 

غربا : ممر عمومي عرضه 3 امتار و مطلب عدد 706 - 37 

ودلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تدعيما مللف مطلب التحفيظ 

السالف الذكر وكذا االحكام القضائية : 

–حكم ابتدائي رقم 232 بتاريخ 1 يوليو 2010 ، 

- قرار استئنافي رقم 230 بتاريخ 4 يوليو 2012 ، 

- قرار اجمللس األعلى عدد 295/8 بتاريخ 23 ماي 2017 ، 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ 13 يوليو 1977 ، 

- رسم شراء عدلي بتاريخ فاحت اغسطس 1977 ،

احملافظ  املساعد على األمالك العقارية بتاونات

محمد الكحل     

 

محافظة متارة

 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 والرهون بتمارة املمضي أسفله 

 104 الرباط السويسي  اللبار "  :" غزالة  أن السيدة  باإلعالم للعموم 

زنقة اوالد داوود جتزئة السفراء " , طلبت أن يسلم لها نظير للرسم 

الكائن   "  35 التصنيع  املدعو:"  للملك   38  -  1985  : عدد  العقاري 

بعمالة الصخيرات متارة .

وفي امكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هدا اإلعالن باجلريدة الرسمية 

احملافظ على األمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي     
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 31762 - 39

اسم امللك : » ملك اجلنان « .

موقعه : دوار زاوية سيدي عياد جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 36 ار 41 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

عدد  التحفيظ  ومطلب  قدور  بن  محمد  ورثة  بويا،  بن  علي  ورثة   : شماال 

6400/س؛ 

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد بلعيد لعبيدي بن احلسن.

مطلب رقم 31417 - 39

اسم امللك : » دار القدمية « .

موقعه : حي الشراردة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 75 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : ورثة سكرات ابراهيم؛ 

شرقا : ورثة مردي محمد بن بويه؛

جنوبا : الطريق وبوعيش ابراهيم؛

غربا : بوعيش ابراهيم وورثة سكرات ابراهيم؛

طالبو التحفيظ : السيد بن اطريش نور الدين بن ابالل ومن معه.

مطلب رقم 28651 - 39

اسم امللك : » تاع الدار « .

موقعه : دوار ايت قاسم بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 26 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 15 ار 26 س.

نوعه : ارض عارية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الشويخ خليل؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21128 - 39 ومصرف؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8210 - 39؛

غربا : الطريق وورثة حماد بن اليزيد؛

طالبو التحفيظ : السيد احلسني العباس بن بلقاسم ومن معه.

مطلب رقم 31513 - 39

اسم امللك : » ملك الدار القدمية واحلوش « .

موقعه : دوار أوالد اعليوة جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 10 فبراير 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 ار 46 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر وورثة ايت سي ابراهيم؛ 

شرقا : ورثة علي الهامر والهالل وفاء؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق وممر؛

طالب التحفيظ : السيد موالي عمر اسباعي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 31767 - 39

اسم امللك : » دار مروان « .

موقعه : دوار بن خي بلدية الكردان اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 21 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 16 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : بارة ميلود بن احمد؛

جنوبا : بارة احلسني؛

غربا : بارة ميلود وعائشة احمد؛

طالب التحفيظ : السيد خالد مروان بن علي.

مطلب رقم 31770 - 39

اسم امللك : » دوار جمال تفال « .

موقعه : بويفرنا بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 22 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 88 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : العشاري البشير؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : البرماكي علي؛

غربا : ايت عبدو عبد املالك؛

طالب التحفيظ : السيد جمال تفال بن لوط.

مطلب رقم 31771 - 39

اسم امللك : » ملك بونو « .

موقعه : دوار احملارزة بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 22 اكتوبر 2020.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 42 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : بانو عبد احلق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 26086 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد رشيد بونو بن ادريس .

مطلب رقم 31779 - 39

اسم امللك : » ملك املغدود « .

املهارة قيادة سيدي عبد اهلل  العوجة جماعة  اكادير  : مزارع  موقعه 

موسى اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 39 ار 45 س.

نوعه : ارض فالحية مبني في جزء منها بناية سفلية وفيال ذات طابق 

سفلي وطابق اول ومغروسة باشجار البرتقال.

اجملاورون : 

اليعقوبي  : احلسني حباني، ممر، ورثة احلسناوي، محاج حلسن،  شماال 

احلسني والطريق؛ 

شرقا : الطريق وإبراهيم غاللي؛

جنوبا : إبراهيم غاللي والرسم العقاري عدد 21527 - 39 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 16158 - 39 والساقية؛

طالب التحفيظ : محمد العميري بن احلسن.

مطلب رقم 31781 - 39

اسم امللك : » ملك الزهرة « .

موقعه : حي الشنينات بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 20 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 14 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 1912 - 39؛

غربا : قرمودي ابراهيم؛

طالبة التحفيظ : السيدة الزهرة بومتون بنت مبارك.

مطلب رقم 31782 - 39

اسم امللك : » ملك جبهة « .

موقعه : جنان التصريف احملايطة بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 27 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 ار 30 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق والرسم العقاري عدد 21537 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 21537 - 39 والطريق؛

طالب التحفيظ : السيد يوسف جبهة بن عبد السالم.

مطلب رقم 31784 - 39

اسم امللك : » ملك أبو العز « .

موقعه : دوار تازمورت جماعة وقيادة تازمورت إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 24 ار 60 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 33114 - 39؛ 

شرقا : ازكور زهرة؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ايت دوش مبارك والرسم العقاري عدد 49370 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد أبو العز محمد بن احلسن.

مطلب رقم 31786 - 39

اسم امللك : » ملك اد املودن « .

موقعه : دوار مزال جماعة وقيادة اساكي دائرة تالوين إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 ديسمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 96 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : احلسني بن موالي؛

غربا : كمال بوقدور؛

طالب التحفيظ : السيد سعيد املودن محمد.

مطلب رقم 31550 - 39

اسم امللك : » مسجد ايت عثمان « .

موقعه : دوار ايت عثمان جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة أوالد برحيل 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 فبراير 2020.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 90 س.

نوعه : ارض بها بنايات سفلية عبارة عن مسجد.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 41282 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 41282 - 39 والطريق؛

جنوبا : ورثة احلسواني والطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 41282 - 39؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31627 - 39

اسم امللك : » حقلة باكلموس 1 « 

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين إقليم تارودانت.

وقع حتديده : فاحت اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 ار 37 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايت درا حلسن بن علي وايت عبد اهلل اوهمو؛ 

شرقا : جنمي حسن بن الطيب؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31645 - 39

اسم امللك : » قطعة بالبور ازغار « 

موقعه : دوار امنر جماعة تاسوسفي قيادة سكتانة دائرة تالوين إقليم تارودانت.

وقع حتديده : فاحت اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 26 ار 93 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت يوسف والواد؛ 

شرقا : الواد؛

جنوبا : الواد والطريق؛

غربا : الطريق وورثة ايت يوسف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31688 - 39

اسم امللك : » ملك الرامي إبراهيم ايت داوود « 

موقعه : مركز اغرم بلدية اغرم إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 25 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرحوي احملجوب؛

غربا : ورثة ايت داوود محمد؛

طالب التحفيظ : السيد ايت داوود إبراهيم بن عابد.

مطلب رقم 31693 - 39

اسم امللك : » إكر ايت بالي « 

موقعه : دوار اكبار ازدار جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 36 ار 86 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 43564 - 39 ومصرف؛

جنوبا : مصرف وحسن املنصوري؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم اخنخام بن محمد.

مطلب رقم 31734 - 39

اسم امللك : » دار ايت الفقير « 

موقعه : مركز أوالد برحيل بلدية أوالد برحيل إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 12 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 23 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 26282 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : حسن ايت عابد؛

غربا : عبد الكبير ايت عابد؛

طالبو التحفيظ : السيدة فضمة الفقير بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 31738 - 39

اسم امللك : » مسجد تازمورت العتيق ومرافقه « 

موقعه : دوار تازمورت جماعة و قيادة تازمورت إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 20 ار 63 س.

نوعه : بناية عبارة عن مسجد.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 
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شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31760 - 39

اسم امللك : » ملك توعمرين « 

موقعه : دوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 09 ار 77 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 22315 - 39 والطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة بومزوغ محند؛

غربا : ورثة ايت افالح؛

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة بومزوغ بنت محند.

مطلب رقم 31761 - 39

اسم امللك : » فدان عني العصيد « 

موقعه : دوار عني العصيد بلدية أوالد برحيل إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 54 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5693 - 39 وممر؛ 

شرقا : ممر والطريق؛

جنوبا : الطريق وجكاني محمد؛

غربا : الرسمني العقاريني عدد 33176 - 39 - 5693 - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد احمد اوريال بن محمد.

مطلب رقم 31769 - 39

اسم امللك : » ملك اخليفة « 

موقعه : دوار الشنينات بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 21 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 13 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : الشلح محمد؛ 

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 35363 - 39 - 35364 - 39 ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد اخليفة فكار بن بوبكر.

مطلب رقم 31776 - 39

اسم امللك : » ملك دو اكران 2 « 

برحيل  أوالد  دائرة  تافنكولت  وقيادة  جماعة  معال  ايت  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 14 ار 17 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت اكرام وورثة ايت ملوك؛ 

شرقا : ورثة ايت ملوك منهم حماد؛

جنوبا : ورثة ايت اكرام منهم اد حلسن؛

غربا : ورثة ايت اكرام؛

طالب التحفيظ : السيد احمد العلمي بن ابراهيم.

مطلب رقم 22392 - 39

اسم امللك : » دار األمني احلسني « 

دائرة  اهلل  عبد  ايت  قيادة  مزال  سيدي  جماعة  اخوالن  دوار   : موقعه 

ايغرم اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 ابريل 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 96 س.

نوعه : دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : محمد االمني ومن معه؛ 

شرقا : محمد االمني ومن معه؛

جنوبا : محمد االمني ومن معه والطريق؛

غربا : محمد االمني ومن معه؛

طالب التحفيظ : السيد احلسني األمني بن احمد.

مطلب رقم 28684 - 39

اسم امللك : » ملك اخلير « 

موقعه : جتزئة الرزكيني موالي اليزيد بلدية اولوز اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 20 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : موالي سعيد ايت محند وورثة الرزكيني؛ 

شرقا : ورثة الرزكيني والطريق؛
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جنوبا : الطريق وكبيرة الرزكيني؛

غربا : كبيرة الرزكيني وموالي سعيد ايت محند؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن ايت بال بن احلسني.

مطلب رقم 31582 - 39

اسم امللك : » ملك عمر « 

موقعه : دوار ايت خلخال جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة أوالد برحيل 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 09 مارس 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 41 س.

نوعه : ارض بها دار للسكن سفلية ذات طابق اول وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : شاكر حلسن؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ممر؛

غربا : شاكر محمد؛

طالب التحفيظ : السيد عمر شاكر بن مبارك.

مطلب رقم 31578 - 39

اسم امللك : » ازغار « 

موقعه : دوار إمي نوكني جماعة سيدي احساين قيادة سكتانة دائرة 

تالوين اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 مارس 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 86 ار 32 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18694 - 39؛

عدد  العقاري  والرسم   39  -  26909 عدد  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

49191 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 49191 - 39 وحلسن خيري؛

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة اد بن سالم بنت محمد.

مطلب رقم 31595 - 39

اسم امللك : » قطعة تظهورين « 

موقعه : دوار بوالعجالت جماعة ايت مخلوف قيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 مارس 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 26 س.

نوعه : ارض عارية جزء منها بها مطفية وبناية سفلية جزء.

اجملاورون : 

شماال : الساقية؛ 

شرقا : ايت هيبا سعيد؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : الطريق؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31336 - 39

اسم امللك : » الدهورة « 

ودائرة  قيادة  احلمري  موسى  سيدي  جماعة  عياد  ايت  دوار   : موقعه 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 اكتوبر 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 هـ 58 ار 80 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

مساحتها 01 هكتار 54 آر 70سنتيار، حدودها كالتالي : 

شماال : ميلود العرج؛

شرقا : حلميدي ميلود؛

جنوبا : الطريق والساقية؛

غربا : الطريق؛

القطعة الثانية : 

مساحتها 04 آر 10 سنتيار، حدودها كالتالي : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : الساقية؛

شرقا : الساقية؛

طالب التحفيظ : السيد علي اكرام بن حماد.

مطلب رقم 31188 - 39

اسم امللك : » فدان محمد وابراهيم « 

موقعه : دوار بوظهر جماعة سيدي موسى احلمري قيادة ودائرة سيدي 

موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 29 يوليو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 07 هـ 43 ار 06 س.

بالسكية،  بيوت  بها  الليمون  باشجار  ارض فالحية مغروسة   : نوعه 

صهريج مائي، بئر وبنايات سفلية احداها ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15482 - 39 ؛ 

شرقا : الطريق؛
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جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق والسهب؛

طالبو التحفيظ : السيد سعيد ايت بن صالح بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 31596 - 39

اسم امللك : » مسجد بو العجالت ومرافقه « 

موقعه : دوار بوالعجالت جماعة ايت مخلوف قيادة متالوكت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 16 مارس 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 17 ار 44 س.

نوعه : ارض عارية بها مطفية وبنايات سفلية وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : ايت شيخ، الرسم العقاري عدد 23715/س، ممر وايت هبة سعيد؛

جنوبا : الساقية والطريق؛

غربا : الطريق ومدرسة جعفر الصديق؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31611 - 39

اسم امللك : » تغزوت « 

موقعه : دوار تخربني جماعة وقيادة تافنكولت دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 25 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 36 ار 39 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون واخلروب.

اجملاورون : 

شماال : الواد، ورثة احلسني وارحو ومصرف؛ 

شرقا : ورثة احلسني وارحو، بولسنان محمد وورثة بولسنان عمر؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الواد؛

طالب التحفيظ : السيد احلسني اتدرارت بن محمد.

مطلب رقم 31612 - 39

اسم امللك : » ايت احلسن « 

موقعه : دوار عني شعيب جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 18 مارس 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 02 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : فتحي البشير ومن معه؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 35418 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد احمد ايت احلسن بن علي.

مطلب رقم 31629 - 39

اسم امللك : » مسجد سيدي خليف ومرافقه « 

موقعه : دوار سيدي اخليف جماعة وقيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 10 ار 81 س.

نوعه : ارض بها بنايات سفلية عبارة عن مسجد ومرافقه وضريح.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 31631 - 39 والطريق؛ 

شرقا : الطريق ومطلب التحفيظ عدد 31632 - 39 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31632 - 39؛

غربا : ملرابط احمد، الرامي مبارك ومطلب التحفيظ عدد 31631 - 39؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31631 - 39

اسم امللك : » دار سيدي خليف « 

أوالد  دائرة  العني  مشرع  وقيادة  جماعة  اخليف  سيدي  دوار   : موقعه 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 82 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق ومطلب التحفيظ عدد 31629 - 39 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31629 - 39؛

غربا : الرامي مبارك؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31664 - 39

اسم امللك : » حبل بوداز بزاوية المان « 

اوموسى  اهلل  عبد  سيدي  قيادة  ملهارة  جماعة  المان  زاوية   : موقعه 

دائرة أوالد برحيل إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 06 ار 60 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت بن موسى؛ 

شرقا : اومغار بوجمعة؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : ورثة ايت بن موسى؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.
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مطلب رقم 31665 - 39

اسم امللك : » فدان بدار مبو باملغدور 1 « 

برحيل  أوالد  دائرة  اكلي  قيادة  و  أوالد عبو جماعة  زاوية  دوار   : موقعه 

إقليم تارودانت.

وقع حتديده : 25 سبتمبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 06 ار 77 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون

شماال : الشيضمي السعدية؛ 

شرقا : املصرف؛

جنوبا : الشرقاوي حسن؛

غربا : الفندقي عبد الرحمان؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 31643 - 39

اسم امللك : » قطعة حتت دار ايت عمر « 

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين إقليم تارودانت.

وقع حتديده : فاحت اكتوبر 2020.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 07 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اد سعيد محمد؛ 

شرقا : اد سعيد سعيد؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك مصطفى "

موضوع مطلب التحفيظ عدد 32005 - 39 الكائن بويفرنة بلدية 

تارودانت الذي نشرت خالصة له باجلريدة الرسمية عدد 1152

بتاريخ 27 يناير 2021.

حيث يقرأ : 

مطلب رقم 32005

بدال من : 

مطلب رقم 31005

والباقي بدون تغيير

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    

محافظة صفرو

مطلب رقم 9299 - 41

اسم امللك : "تنباش".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو، قيادة آيت يوسي، جماعة العنوصر، احملل 

املدعو : "مزارع آيت موسى".

مساحته : 02 هـ 28 آ 18 س.

نوعه : أرض فالحية محجرة و مصدعة بها بناية متالشية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25518 - 41 ،ورثة محمد اوميمون؛

شرقا : أواحلاج حدو و من معه؛

اولهبوب  حسن  41،ورثة   -  24517 رقم  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

بوعلوشن،حسن الزهواني؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 16114 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن مولود لعباري.

مطلب رقم 30141 - 41

اسم امللك : "اللوحي".

: إقليم صفرو، دائرة املنزل، قيادة راس تبودة، جماعة بئر طم  موقعه 

طم، احملل املدعو : "مزارع آيت بن علي".

مساحته : 05 آ 73 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : عمر احلجوي؛

شرقا : ورثة امبارك بن احلسني؛

جنوبا : ممر عمومي؛ 

غربا : أحمد بنطامة؛

و  الزريفي عمراني  اهلل  عبد  بنت  مليكة  السيدة   : التحفيظ  طالبو 

من معها.

مطلب رقم 30222 - 41

اسم امللك : "مرجع أكلمام".

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

مكودو، احملل املدعو : "مرجع أكلمام".

مساحته : 05 آ 27 س.

نوعه : أرض فالحية بها يشجرتني من الزيتون؛
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اجملاورون : 

شماال : األحباس والرسم العقاري رقم51731 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 39407 - 41؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 13651 - 41؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 38697 - 41؛

السيد  عنها  امبارك،النائب  أوالد  أحباس مسجد   : التحفيظ  طالبة 

ناظر أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30223 - 41

اسم امللك : "مطيرة بأكلمام".

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

مكودو، احملل املدعو : "مطيرة بأكلمام".

مساحته : 01 آ 40 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم38925 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 51731 - 41؛

رقم  العقاري  الرسم  و   41  -  30222 رقم  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

38697 - 41؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 38697 - 41؛

السيد  عنها  امبارك،النائب  أوالد  أحباس مسجد   : التحفيظ  طالبة 

ناظر أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30232 - 41

اسم امللك : "بالد بويحيى".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية املنزل، احملل املدعو : " بالد بويحيى".

مساحته : 51 آ 20 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : احلسني ولد احميدات ومن معه؛

شرقا : التهامي حلسن،التهامي علي؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : ورثة أحمد الطاهر والرسم العقاري رقم 7499 - 41؛

طالبة التحفيظ : أوقاف مسجد دارحقون،النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

مطلب رقم 30233 - 41

اسم امللك : "تاغدة بعني بويحيى".

موقعه : إقليم صفرو،بلدية املنزل، احملل املدعو : " بالد بويحيى".

مساحته : 25 آ 99 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون والصبار؛

اجملاورون : 

شماال : أوالد بوجمعة،محمد قعمان؛

شرقا : خلليف ولد احلياني؛

جنوبا : الشعشوعي ولد حمو لقليعي؛ 

غربا : الشعشوعي ولد حمو لقليعي؛

عنها  مريان،النائب  أوالد  ملسجد  العامة  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

م  باإلعال  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد  عبد الرحمان بن محمد جنار احلامل لبطاقة التعريف 

الوطنية رقم U18689،والساكن واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه 

طلب  الشياع(.  على  )مالك  صفرو،  إقليم  املنزل،  النائم،  ظهر  بحي 

61328 - 07 املؤسس  أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 

للملك املدعو"النجارية" الكائن بإقليم صفرو، دائرة املنزل، قيادة بني 

يازغة، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

     محمد الوزاني الطيبي
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 18179 - 42

اسم امللك : توفسيرين مع اخبو نوصاظ مع متفوست.

احملل  تونفيت،  جماعة  و  قيادة  بومية  دائرة  ميدلت  إقليم   : موقعه 

املدعو : امتشيمني.

وقع حتديده في : 26 دجنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 192 هـ 73 أ 59 س.

نوعه : أرض رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : أرض جماعية؛

شرقا : رسوم عقارية اعداد 26451 - 42 و 21386 - 42 و 21385 - 42 

و أرض جماعية؛

جنوبا : ارض جماعية؛

غربا : أرض جماعية و رسم عقاري عدد 21385 - 42؛

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية امشيمن.

مطلب رقم 6538 - 42

اسم امللك : تغرافت.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة اغبالو، احملل املدعو 

: دوار ايت زعرور.

وقع حتديده في : 13يونيو 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 78 أ 89 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 11193 - 42؛

شرقا : مطلب حتفيظ رقم 11200 - 42؛

جنوبا : مطلب تخفيظ رقم 2427 - 42؛

غربا : طريق عمومية غير معبدة؛

طالبة التحفيظ : يطو ايت سيدي احماد بنت احلسني.

مطلب رقم 6537 - 42

اسم امللك : تانوت.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة اغبالو، احملل املدعو 

: دوار ايت زعرور.

وقع حتديده في : 13 يونيو 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 88 أ 29 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب 11406 - 42؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة؛

جنوبا : مطلبي حتفيظ رقمي 11193 - 42 و 11194 - 42؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 11166 - 42؛

طالبة التحفيظ : ايطو ايت سيدي حماد بنت احلسني.

مطلب رقم 35412 - 42

اسم امللك : اجلردة.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو : مزرعة تاشويت.

وقع حتديده في : 30 ديسبمر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 أ 11 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف و مطلب حتفيظ رقم 35376 - 42؛

شرقا : ممر و مطلب نحفيظ رقم 35376 - 42؛

جنوبا : ممر و طالب التحفيظ؛

غربا : طالب التحفيظ و مصرف؛

طالب التحفيظ : حسن خدجي بن احلو.

مطلب رقم 25278 - 42

اسم امللك : العزيزة.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو : تداوت.

وقع حتديده في : 25 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 أ 02 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : عزيوين محمد؛

شرقا : غزيوين محمد و العربي عملوك؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 6028 - 42؛

غربا : ممر بعرض أربعة امتار؛

طالبة التحفيظ : لالة لعزيزة بن الشيخ بنت موالي هاشم.

مطلب رقم 35311 - 42

اسم امللك : حتت ايت خرضي 2.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  إقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو : ايت فركان.

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آ 86 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : موالي العربي حسن؛

شرقا : ممر و لفقيه بن التهامي؛

جنوبا : طريق غير معبدة؛

غربا : امبارك اوحوسا و إمغي احساين؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.
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مطلب رقم 35441 - 42

اسم امللك : مي إزرزا.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة، احملل املدعو : تصفايت.

وقع حتديده في : 15 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 هـ 20 أ 81 س.

نوعه : أرض فالحية و رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد اإلداري 621 و ورثة بنيشو و طريق عمومية غير معبدة؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة و ممر؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ورثة بنيشو و 110 - 42؛

طالبو التحفيظ : بوكرين محمد بن ميمون و من معه.

مطلب رقم 35585 - 42

اسم امللك : صفاء.

موقعه : إقليم ميدلت قيادة احواز جبل العياشي ملوية جماعة ايت 

عياش، احملل املدعو : ايت علي اويوسف.

وقع حتديده في : 06 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 أ 68 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح؛

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : اوركي محمد و سعيد زمو؛

غربا : طريق عمومية غير معبدة بعرض 10 امتار تقريبا؛

طالب التحفيظ : توفيق الديوري بن محمد.

مطلب رقم 35759 - 42

اسم امللك : الريحان.

موقعه : إقليم ميدلت قيادة و جماعة زايدة، احملل املدعو : مزرعة ايت يعقوب.

وقع حتديده في : 30سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 43 أ 20 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 2573 - 42؛

شرقا : بن كروم موالي مصطفى؛

جنوبا : زيراري عبد العزيز؛

غربا : بن كروم؛

طالب التحفيظ : هشام الطراشي بن موالي مصطفى.

مطلب رقم 35760 - 42

اسم امللك : زياد.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة، احملل املدعو : ايت بنيعقوب.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 89 آ 18 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : ابن عقا؛

جنوبا : بوطيب اجلياللي؛

غربا : رسم عقاري 1896 - 42؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل الطراشي بن املصطفى.

 

مطلب رقم 7251 - 42

اسم امللك : ملك ايت قيشي.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة ايتزر جماعة ايت بن يعقوب، احملل 

املدعو خوخات عني دهب.

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ 19آ 58س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : ورثة ايت كيشا سيدي عمر؛

جنوبا : ورثة ايت كيشا و ايت زاوية و ايت باجا؛

غربا : طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : ايت قيشي سيدي محمد بن سيدي عمرو من معه.

 

مطلب رقم 5964 - 42

اسم امللك : سيدي يحيى حسن بن املصطفى.

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة ايت وافال جماعة امرصيد، احملل 

املدعو بقعة احملاريب عوينة السمن.

وقع حتديده في : 10 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15هـ 62آ 82س.

نوعه : أرض فالحية صخرية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة سيدي محمد بن احمد؛

شرقا : طريق غير معبدة و طالب التحفيظ؛

جنوبا : طالب التحفيظ و طريق بعرض 30 متر؛

غربا : ساقية حملاريب و هاشمي سيدي محمد بن عمر؛

طالب التحفيظ : سيدي حسن بلمبارك بن موالي املصطفى.

 

مطلب رقم 35154 - 42

اسم امللك : ملك الدولة جزء من مخيم ميدلت.

من  جزء  الدولة  ملك  املدعو  احملل  ميدلت،  مدينة  و  إقليم   : موقعه 

مخيم ميدلت.

وقع حتديده في : 27 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11آ 49س.
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نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

؛ شماال : رسمني عقاريني 262 - 42 و269 - 42 

شرقا : ساقية قدمية؛

جنوبا : رسوم عقارية 5455/ك و8057/ك و262 - 42؛

غربا : رسم عقاري عدد 10180/ك؛

القطعة الثانية : 

؛ شماال : رسم عقاري 10180/ك 

شرقا : رسم عقاري 262 - 42؛

جنوبا : زنقة

غربا : رسم عقاري 262 - 42؛

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بالرشيدية.

 

مطلب رقم 35475 - 42

اسم امللك : تداموت 4.

موقعه : إقليم ميدلت جماعة ايت ازدك، احملل املدعو تداموت.

وقع حتديده في : 10فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61 آر.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية و مطلب حتفيظ رقم 3555 - 42؛

شرقا : ملك الدولة اخلاص و من معه؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : ساقية؛

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بالرشيدية و من معها.

 

مطلب رقم 5383 - 42

اسم امللك : مزكزة.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة اغبالو، احملل املدعو 

مزرعة ايت حمو اسعيد.

وقع حتديده في : 11 أكتوبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04هـ 92آ 61س.

نوعه : أرض فالحية و رعوية بها بئر؛

اجملاورون : 

شماال : شعبة و رسمني عقاريني 21918 - 42؛

شرقا : رسمني عقاريني 21918 - 42 و 19492 - 42؛

جنوبا : رسوم عقارية 16931 - 42 و 23001 - 42 و 12753 - 42 و ورثة 

سعيد اوغامن؛

غربا : شعبة؛

طالب التحفيظ : املودجي محمد بن عاشور.

 

مطلب رقم 25434 - 42

اسم امللك : محمد تغالوي.

موقعه : إقليم و دارة ميدلت قيادة ايت اوفال جماعة ايت ازدك، احملل 

املدعو تداموت.

وقع حتديده في : 07 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ 22س.

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي و طابق اول؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 3879 - 42؛

شرقا : مطلب رقم 3879 - 42؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : مطلب 3879 - 42؛

طالب التحفيظ : محمد تغالوي بن موحى.

 

مطلب رقم 35560 - 42

اسم امللك : تاملوت.

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو تاشويت.

وقع حتديده في : 26 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02هـ 52آ 59س.

نوعه : ارض مغروسة جزئيا باشجار التفاح ثالثة ابار و ثالث بنايات؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : ممر عمومي بعرض مترين؛

جنوبا : ورثة ايت العسال؛

غربا : واد برتات؛

طالب التحفيظ : يامنة ايت راس بنت حدو.

 

مطلب رقم 35561 - 42

اسم امللك : تاغيا ن اعجو.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة و جماعة اغبالو، احملل املدعو 

تاغيا منيمون ايت حمو و سعيد.

وقع حتديده في : 26 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02هـ 79آ 68س.

نوعه : أرض فالحية من قطعتني؛

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : الصحراوي موحى وموحى اوعلي؛
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شرقا : موحى اوعلي و طريق عمومية غير معبدة؛

جنوبا : رسم عقاري 3599 - 42؛

غربا : بوحدة؛

القطعة الثانية : 

شماال : موحى اوعلي؛

شرقا : موحى اوعلي ؛

جنوبا : رسم عقاري 3599 - 42؛

غربا : طريق عمومية غير معبدة؛

طالب التحفيظ : السعيد مقفي و من معه.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                             حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 6095 - 43

اسم امللك : " السهريج"

موقعه : عمالة مراكش، دائرة و جماعة الويدان، دوار البكارة؛ 

تاريخ التحديد : 22 سبتمبر 2015؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 26 آر 77 سنتيار ؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

اجملاورون : 

شماال : ورثة اجلياللي بن فكري؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 50660 - 43؛

جنوبا : طريق عمومي بعرض متغير ؛ 

غربا : طريق من 5 امتار؛

طالب التحفيظ : عمر الغطاس بن محمد؛

مطلب رقم 8869 - 43

اسم امللك : " ملك ياسني"

موقعه : عمالة مراكش، دائرة و جماعة الويدان، دوار أوالد مومن البكارة؛ 

تاريخ التحديد : 19 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 18 آر 69 سنتيار ؛

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

اجملاورون : 

شماال : نعيمة سالمة؛ 

شرقا : مختار بن الراوي؛

جنوبا : مصرف ؛ 

غربا : ممر من 7 امتار؛

طالب التحفيظ : ياسني الشعري بن محمد؛

مطلب رقم 9037 - 43

اسم امللك : " املوقف 1"

موقعه : مراكش املدينة، املوقف، حي تبحيرت؛ 

تاريخ التحديد : 30 اغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 4 آر 18 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية عبارة عن مرآب؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 17557 - 43؛ 

شرقا : زنقة تابحيرت؛

جنوبا : زنقة املوقف ؛ 

غربا : زنقة املوقف؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

مطلب رقم 9038 - 43

اسم امللك : " املوقف 2"

موقعه : مراكش املدينة، املوقف، حي تبحيرت؛ 

تاريخ التحديد : 30 اغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 4 آر 52 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية بها ورش جنارة و بعض البنايات؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

اجملاورون : 

شماال : محفوظ محمد؛ 

شرقا : الرسم العقاري 10115/م و االحباس؛

جنوبا : زنقة تابحيرت ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 17557 - 43؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

مطلب رقم 9003 - 43

اسم امللك : " ملك بوزهير"

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار أوالد البكارة؛ 

تاريخ التحديد : 16 اغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 19 آر 86 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 
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اجملاورون : 
شماال : نعيمة سالمة؛ 

شرقا : اخملتار بن الراوي؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 8869 - 43 ؛ 

غربا : طريق عمومي؛
طالب التحفيظ : محمد بوزهير بن علي؛

مطلب رقم 9300 - 43
اسم امللك : " دار الزرهدي"

موقعه : مراكش املدينة، سيدي بن سليمان اجلزولي، درب الطلبة رقم7؛ 
تاريخ التحديد : 11 مارس 2020؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 06 سنتيار ؛
نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابقني علويني ومرافق بالسطح ؛

كبيرة  لفائدة  الهواء  حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 
الشرفة ابتداء من علو 6 متر من االرض مسحته 6 سنتيار ؛

جدران مشتركة؛ 
اجملاورون : 

شماال : الصابة؛ 
شرقا : عبد الرحمن االدريسي؛

جنوبا : اخملتار؛ 
غربا : محمد بشاشة؛

طالب التحفيظ : ربيعة الزرهدي؛

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 ان بلكاهية زبيدة ، طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم 
الكائن  "؛  عزيزة  املدعو"  للملك  املؤسس  - 43؛   1158  : العقاري عدد 
تالغت  املدعو  احملل  النخيل،  بلدية   ، علي  بن  يوسف  سيدي  مراكش 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.
يدلى  ان  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في  يبقى  وعليه، 
تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجل  في  قانونيا  عليه  بتعرضه 

نشر هذا االعالن.
احملافظ على االمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي بالنيابة

عبد القادر الوردي.  

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 36146 - 44
اسم امللك : بقعة أوالد العيدي. 

ودائرة  اقليم  العونات  وقيادة  جماعة  التونسي  أوالد  تراب   : موقعه 
سيدي بنور.

وقع حتديده في  : 17 مارس 2008.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 هكتار 27 ار 30 سنتيار.

نوعه  : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال  : ممر عمومي؛   

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 36237 - 44؛       

جنوبا مطلب التحفيظ رقم 36237 - 44؛  

غربا  : ممر عمومي. 

طالب التحفيظ  : سليم محمد بن بوشعيب.

مطلب رقم 141524 - 44

اسم امللك : اجملبد. 

اقليم  : دوار اجلديان جماعة أوالد سي بويحيى قيادة املشرك  موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 ار 32 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أغراس العنب.

اجملاورون : 

شماال : بونوار زهرة؛   

شرقا : ممر عمومي؛       

جنوبا : حرم البير؛  

غربا : املهداوي عبدالقادر وبوطويل العربي. 

طالب التحفيظ : أحمد اإلدريسي عقة بن عبدالقادر.

مطلب رقم 141525 - 44

اسم امللك : عرصة امحمد. 

اقليم  : دوار اجلديان جماعة أوالد سي بويحيى قيادة املشرك  موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 ار 44 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أغراس العنب.

اجملاورون : 

شماال : راوي أحمد، البويحياوي مصطفى والبيض حسن؛   

شرقا : راوي أحمد واجلدياني عبداهلل؛       

جنوبا : ممر عمومي؛  

غربا : راوي محمد بن أحمد والبيض أحمد. 

طالب التحفيظ : أحمد اإلدريسي عقة بن عبدالقادر.

مطلب رقم 141526 - 44

اسم امللك : بوطويل. 

اقليم  : دوار اجلديان جماعة أوالد سي بويحيى قيادة املشرك  موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 ار 98 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اخلدير عبداهلل، الغليمي بوشعيب، اجلدياني حسن واجلدياني مسعود؛   

شرقا : ورثة اإلدريسي مليكة؛       

جنوبا : ورثة اجلدياني فاطنة، ورثة مني اجلدياني واجلماعي أحمد؛  

غربا : اإلدريس عقة محمد واالدريسي عقة عبداهلل. 

طالب التحفيظ : أحمد اإلدريسي عقة بن عبدالقادر.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                  املصطفى بومهدي.

 

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 7424 - 51

اسم امللك : " لبحاير" 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو جماعة سيدي علي بلقاسم دوار فلوش ؛

وقع حتديده في : 29 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 آر 17 س.

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناية تتكون من سفلي وبئر؛

اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 19؛

جنوبا : محمدين بشيري وقدور بشيري؛ 

غربا : ساقية عمومية؛

طالب التحفيظ : نور الدين سيساني بن أحمد.

مطلب رقم 7466 - 51

اسم امللك : " مكتب االستشارة الفالحية " 

املدعو مكتب  املكان  الويدان  ملقى  تاوريرت، جماعة  إقليم   : موقعه 

االستشارة الفالحية ؛

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 57 آر 82 س.

 ،Hangar )حضيرة  وبنايات  متمرة  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعــه 

مجمع حليبCollecte lait ، مسكنني، مكتب، خزان ماء، بئر ( ؛

اجملاورون : 

شماال : قدور كارزياد ؛

شرقا : ورثة محمد اليوهالي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد o/6950 ؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 19؛

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

امالك الدولة بوجدة.

مطلب رقم 7468 - 51

اسم امللك : " منزل ثورية وبشرى عامري" 

موقعه : إقليم تاوريرت، مدينة دبدو حي قوبيني ؛

وقع حتديده في : 15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 آر 22 س.

نوعــه : أرض بها بناية تتكون من سفلي، وبركة )Débaras( وغرفة 

بالساحة، وحديقة ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 35594/02؛

شرقا : احلاج املهدي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد o/6573 )القطعة 5(؛

غربا : الرسم العقاري عدد 19657/02 )القطعة 2(؛

طالبتا التحفيظ : 

- السيدة تورية عامري بنت احميدة بنسبة 1/2؛

- السيدة بشرى عامري بنت احميدة بنسبة 1/2؛

مطلب رقم 7471 - 51

اسم امللك : " بنسني " 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو جماعة سيدي علي بلقاسم املكان 

املدعو علونة ؛

وقع حتديده في : 21 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 آر 67 س.

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار زبوج )Oléastre( ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : عبد الالوي عبد القادر ؛

جنوبا : الواد وعبد الالوي عبد القادر؛

غربا : سفيان اجلياللي؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف وجدة.

مطلب رقم 7472 - 51

اسم امللك : " املريجة " 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو جماعة سيدي علي بلقاسم دوار تبورقت ؛

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 آر 98 س.

نوعــه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة يامنة بالخا ، ورثة فاطمة بالخا و ورثة محمد بالخا؛

شرقا : الشعبة و ورثة عبد اهلل بوخشب؛

جنوبا : ورثة عبد اهلل بوخشب، وأوالد عبيدة؛

غربا : ورثة العربي بوخشب ؛

طالب التحفيظ : السيد املامون قدوحي بن حماد؛.
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مطلب رقم 7473 - 51

اسم امللك : " بطحة بداد " 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة دبدو جماعة سيدي علي بلقاسم دوار تبورقت ؛

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آر 44 س.

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة؛

اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : بوخشب أحمد؛

جنوبا بوخشب أحمد؛

غربا : ورثة عبد اهلل بوخشب؛

طالب التحفيظ : السيد املامون قدوحي بن حماد؛.

 احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت 

     فوزي متون

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

مطلب رقم 7646 - 52

اسم امللك : العمامرة.

موقعه : إقليم القنيطرة، دائرة سوق ثالثاء الغرب، جماعة بحارة أوالد 

عياد، دوار اوالد عيسى

وقع حتديده في : 13 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 10 آر 16 س.

نوعه : ارض فالحية بها كتبان رملية

اجملاورون : 

شماال : طالب حتفيظ غير معروف- كتبان رملية

شرقا : الرسم العقاري 11472 - 52

جنوبا : طالب حتفيظ غير معروف- كتبان رملية

غربا : امللك العام البحري

الساللية  اجلماعة  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد عيسى.

مطلب رقم 24174 - ر

اسم امللك : جماعة احلراطنة.

موقعه : إقليم القنيطرة، جماعة بني مالك، دوار احلراطنة 

وقع حتديده في : 04 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 48 هـ 78 آر 81 س.

نوعه : ارض فالحية بها دوارين ومقبرة ومسكن واسطبل

اجملاورون : 

القطعة 1 : 

شماال : رسم عقاري عدد 14195ر- ممر عمومي من 18 مترا.

شرقا : ممر عمومي من 18 مترا- الطريق الرئيسية رقم 4215 املتجهة 

الى لالميمونة

جنوبا : رسم عقاري عدد 22115 - 13

وموالي  الغرب  أربعاء  سوق  بني  الرابطة   406 رقم  الطريق   : غربا 

بوسلهام- الطريق القدمية رقم 216.

القطعة 2 : 

شماال : الطريق الرئيسية رقم 4215 املتجهة إلى لالميمونة.

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 38315ر

جنوبا : احلاج الشاهد بن محمد بن العسري

غربا : الطريق الرئيسية رقم 4215 املتجهة إلى لالميمونة.

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعة الساللية 

احلراطنة )اوالد جالل(.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق اربعاء الغرب

    محمد املقوم

 

محافظة قرية با محمد

مطلب رقم 18387 - 54

اسم امللك : " البردع".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال،

دوار البردع. 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2020.

مساحته : 26 آ 63 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 

شماال : املطلب التحفيظ رقم 18389 - 54؛ مطلب التحفيظ رقم 18390 - 54؛

شرقا :  مخلص عبدالسالم؛ العبودي محمد بن ادريس؛ العبودي املفضل؛

جنوبا : ورثة علي بوزيان؛

غربا : ورثة العبودي املفضل؛ عبدالعالي العبودي ومن معه.

طالبا التحفيظ السيدين :

 1 - عبدالعالي العبودي بن محمد ؛

2 - منصف العبودي بن عبدالعالي بن محمد.

مطلب رقم 18395 - 54

اسم امللك : " البردع".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال،

دوار البردع. 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2020.

مساحته : 06 آ 58 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 
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شماال : املطلب التحفيظ رقم 18396 - 54؛

شرقا :  املطلب التحفيظ رقم 18392 - 54؛

جنوبا : املطلب التحفيظ رقم 18389 - 54؛

غربا : محمد اليمودي؛ اخمللص عبدالسالم.

طالب التحفيظ : السيد احلسن العبودي بن العربي بن احميدو.

مطلب رقم 18394 - 54

اسم امللك : " البردع".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال،

دوار البردع. 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2020.

مساحته : 10 آ 47 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 

شماال : املمر العمومي؛ رسم عقاري رقم 2889 - 54.

شرقا :  املطلب التحفيظ رقم 18391 - 54؛

جنوبا : املطلب التحفيظ رقم 18389 - 54؛ 18393 - 54؛

غربا : املطلب التحفيظ 18388 - 54.

طالب التحفيظ : السيد حسن الغماري بن املفضل بن محمد.

مطلب رقم 18393 - 54

اسم امللك : " البردع".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال،

دوار البردع. 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2020.

مساحته : 08 آ 49 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 

54؛   -  18388 رقم  التحفيظ  مطلب  عبدالسالم؛  اخمللص   : شماال 

مطلب التحفيظ 18394 - 54؛

شرقا :  املطلب التحفيظ رقم 18389 - 54؛

جنوبا : املطلب التحفيظ 18396 - 54؛

غربا : احلسن العبودي.

طالب التحفيظ : السيد محمد اليمودي بن استيتو.

مطلب رقم 18392 - 54

اسم امللك : " البردع".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

دوار البردع. 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2020.

مساحته : 11 آ 45 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 

شماال : املطلب التحفيظ رقم 18396 - 54؛

شرقا :  املطلب التحفيظ رقم 18389 - 54؛

جنوبا : املطلب التحفيظ رقم 18389 - 54؛

غربا : املطلب التحفيظ 18395 - 54.

طالبوا التحفيظ السادة :

1 - عبداإلله العبودي بن املفضل بن احميدو؛

2 - عبدالسالم العبودي بن املفضل بن احميدو؛

3 - فاطمة العبودي بنت املفضل بن احميدو ؛

4 - فطوم العبودي بنت املفضل بن احميدو ؛

5 - امهاني العبودي بنت املفضل بن احميدو؛

6 - فتيحة العبودي بنت املفضل بن احميدو؛ 

7 -نادية العبودي بنت املفضل بن احميدو؛ 

8 - منانة العبودي بنت محمد بن الطاهر ؛

مطلب رقم 18391 - 54

اسم امللك : " البردع".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

دوار البردع. 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2020.

مساحته : 14 آ 26 س.

نوعه : أرض فالحية بها شجرتي الزيتون.

اجملاورون 

شماال : املمر؛ رسم عقاري رقم 2889 - 54.

شرقا :  ورثة محمد بوزديف؛

جنوبا : املطلب التحفيظ رقم 18389 - 54؛

غربا : املطلب التحفيظ 18394 - 54.

طالب التحفيظ : السيد عبدالسالم الغماري بن محمد.

مطلب رقم 18390 - 54

اسم امللك : " البردع".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

دوار البردع. 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2020.

مساحته : 10 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية بها شجرتي الزيتون.

اجملاورون 

شماال : املطلب التحفيظ رقم 18389 - 54؛

شرقا :  ورثة محمد البركة؛ اخمللص عبدالسالم؛

جنوبا : املطلب التحفيظ رقم 18387 - 54؛

غربا : املطلب التحفيظ رقم 18389 - 54.

طالبي التحفيظ :

1 - السيدة طامو العبودي بنت محمد بن سالم؛

2 - السيدة رقية العبودي بنت محمد بن سالم. 
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مطلب رقم 18389 - 54

اسم امللك : " البردع".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال،

دوار البردع. 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2020.

مساحته : 47 آ 51 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 

التحفيظ رقم  18395 - 54؛ مطلب  التحفيظ رقم  : املطلب  شماال 

التحفيظ  - 54؛ مطلب   18396 رقم  التحفيظ  - 54؛ مطلب   18392

رقم 18393 - 54؛

شرقا :  املطلب التحفيظ رقم 18394 - 54؛ 18391 - 54؛

جنوبا : ورثة محمد بوزديف؛ ورثة احلسن الدهبي؛ ورثة محمد البركة؛

مطلب التحفيظ رقم 18390 - 54 -؛ مطلب التحفيظ رقم 18387 - 54؛

غربا : عبدالعالي العبودي ومن معه؛ محمد اليمودي.

طالبوا التحفيظ السادة : 

1 - علي اخمللص بن عبدالرحمان بن محمد؛ 

2 - عبدالسالم اخمللص بن عبد الرحمان بن محمد ؛ 

3 - فاطمة اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد ؛

4 - عائشة اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد ؛

5 - راضية اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد ؛

6 - الطاهرة اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد ؛

7 - فضل اهلل اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد ؛

8 – نعيمة اخمللص بنت عبدالرحمان بن محمد ؛

9 - عادل اخمللص بن محمد بن عبدالرحمان.

مطلب رقم 6145 - 54

اسم امللك : " املسايل".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الودكة، دوار بني ايزو. 

وقع حتديده في : 12 أكتوبر2018.

مساحته : 91 آ 53 س.

نوعه : أرض فالحية بها معصرة للزيتون وحوضني وميزان للشاحنات.

اجملاورون 

شماال : عادل حلسيني؛ صبيرة حلسيني؛

شرقا :  الرسم العقاري 3279 - 54؛ ادريس سدراتي؛

جنوبا : عادل حلسيني؛ صبيرة حلسيني؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد صبيرة حلسيني بنت عبدالسالم.

مطلب رقم 18396 - 54

اسم امللك : " البردع".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال،

دوار البردع. 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2020.

مساحته : 07 آ 72 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 

شماال : املطلب التحفيظ رقم 18393 - 54؛

شرقا :  املطلب التحفيظ رقم 18389 - 54؛

رقم  التحفيظ  54؛مطلب   -  18392 رقم  التحفيظ  املطلب   : جنوبا 

54 - 18395

غربا : اخمللص عبدالسالم؛ احلسن العبودي.

طالب التحفيظ : السيد أحمد اجلزولي بن محمد بن محمد.

مطلب رقم 18388 - 54

اسم امللك : " البردع".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

دوار البردع. 

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2020.

مساحته : 06 آ 01 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 

شماال : املمر؛

شرقا :  املطلب التحفيظ رقم 18394 - 54؛

جنوبا : املطلب التحفيظ رقم 18393 - 54؛

غربا : اخمللص عبدالسالم.

طالب التحفيظ : السيد عبدالسالم الغماري بن العياشي بن سالم

مطلب رقم 18226 - 54

اسم امللك : " مقبرة اجلزولي".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، دوار بوليد.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020.

مساحته : 31 آ 66 س.

نوعه : أرض بها مقبرة .

اجملاورون 

شماال : املمر؛

شرقا :  عني بها ماء؛مسلك رجلي؛

جنوبا : املمر ؛

غربا : املسجد، احلرمي.

عنها  النائب  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف تاونات. 

مطلب رقم 18249 - 54

اسم امللك : " مرج عدوي".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

دوار تواللت.

وقع حتديده في : 13 أكتوبر 2020.
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مساحته : 15 آ 89 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون 

شماال : أحمد اخلطاب؛

شرقا :  محمد ولد حلسن بن عمي؛خالد بن عمي؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : ورثة الكدوح محمد.

عنها  النائب  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف تاونات. 

مطلب رقم 18204 - 54

اسم امللك : " الشوامة1".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اوالد املكي. 

وقع حتديده في : 13 مارس 2020.

مساحته : 01 هـ 67 آ 36 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون 

شماال : ورثة قاسم الغرباوي؛

شرقا :  الرسم العقاري 3123/ف؛ 

جنوبا : ورثة عبدالقادر منيار؛رسم عقاري رقم 3123/ف؛

غربا : ورثة اوالد املكي.

طالب التحفيظ : السيد فريد شواط بن بوشتى.

مطلب رقم 18171 - 54

اسم امللك : " عني مالوسة".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تافرانت، مزارع دوار العزيب. 

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

مساحته : 74 آ 57 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون 

شماال : محمد الدراوي؛ عبدالسالم اجلميلي؛

شرقا :  ادريس بلحاج؛ رسم عقاري رقم 2948 - 54؛

جنوبا : عبدالكرمي بلحاج؛

غربا : الشعبة؛ .

طالبة التحفيظ : السيدة  حليمة مرخي بنت محمد.

مطلب رقم 18190 - 54

اسم امللك : " احلفرة".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، احملل املدعو طريق الغوازي.

وقع حتديده في : 09 أكتوبر 2020.

مساحته : 01 آ 04 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا :  الرسم العقاري 4142 - 54؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد هشام الناصف بن بوشتى.

مطلب رقم 18227 - 54

اسم امللك : " دويور واد السفلي".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، دوار بني مجرو.

وقع حتديده في : 01 أكتوبر 2020.

مساحته : 01 هـ 26 آ 99 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 

شماال : غيتة الدريوي؛ 

شرقا :  عبدالسالم العبودي؛ محمد العبودي؛

جنوبا : ورثة اوالد احميدو؛ 

غربا : ورثة اغوتان احمد بن قاسم.

طالب التحفيظ : السيد املفضل امزيل بن أحمد.

مطلب رقم 18277 - 54

اسم امللك : " ملك الغزاوي".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي كدارة.

وقع حتديده في : 28 أكتوبر 2020.

مساحته : 24 آ 02 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 

شماال : الطريق؛ 

شرقا :  الزنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 6451/ف؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 24814/ف؛ واد.

طالبة التحفيظ : السيدة جمعاء النعيمي بنت ادريس.

مطلب رقم 18218 - 54

اسم امللك : " مرجع بضاية".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، احملل املدعو تولدمام. 

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020.

مساحته : 15 آ 70 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 

شماال : ورثة البقالي اخلمار؛

شرقا :  ورثة البقالي اخلمار؛
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جنوبا : حموشي محمد؛

غربا : ورثة البقالي اخلمار.

عنها  النائب  االسالمية  والشؤون  االوقاف  :  وزارة  التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف تاونات.

مطلب رقم 17176 - ف

اسم امللك : " البرية بغمة الراسة".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى، دوار 

بني مدو. 

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019.

مساحته : 08 هـ 34 آ 69 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون 

شماال : الشعبة؛

شرقا :  املمر العمومي؛ حميد العربي؛

جنوبا : عبدالكرمي العربي؛اراضي اجلماعية لدوار بني مدو؛

6641/ف؛ شعبة؛ بوشتى الهاللي؛العربي  غربا : الرسم العقاري رقم 

بن ادريس.

عنها  النائب  االسالمية  والشؤون  االوقاف  :  وزارة  التحفيظ  طالبة 

ناظر اوقاف تاونات.

إصالح خطأ -يتعلق بامللك املسمى : " بالد ظروة صالح"

ذي املطلب عدد : 18477 - 54 الذي أدرجت خالصة إصالحية باجلريدة 

الرسمية رقم : 1149 املؤرخة في 06 يناير 2021 

فبدال من :

فبراير   24 األربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا

اقرأ : 

فبراير   23 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ -يتعلق بامللك املسمى : " الزريقة"

ذي املطلب عدد : 18481 - 54 الذي أدرجت خالصة إصالحية 

باجلريدة الرسمية رقم : 1149 املؤرخة في 06 يناير 2021 

فبدال من :

مارس   02 األربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا

اقرأ : 

مارس   02 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد 

     يوسف بوكنيفي

 

محافظة افران

مطلب رقم 3941 - 57

اسم امللك : "احفور"

موقعه : اقليم افران، دائرة ازرو، جماعة متحضيت.

مساحته اإلجمالية : 6 هكتار 26 آر 18 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها بئر

اجملاورون : 

صوان،  أيت  بنيوسف   ،57  -  3770 عدد  التحفيظ  مطلب   : شماال 

شعيب أيت صوان

شرقا : اصوان بنيوسف ومن معه، ساقية

جنوبا : ساقية، طالب التحفيظ

غربا : كوهن احلسني، بلعياشي محمد

احلقوق العينية والتحمالت : 

ساقية صغيرة تخترق امللك على طول العالمتني ب22 و ب 21

طالب التحفيظ : ايت صوان ابراهيم بن حلسن 

مطلب رقم 6703 - 57

اسم امللك : "ومالل"

موقعه : اقليم افران، دائرة ازرو، جماعة تكريكرة احملل املدعو ايت يحيى وعال.

مساحته اإلجمالية : 4 آر 39 سنتيار 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2753 - 57، ساقية، سعود محمد

شرقا : الرسم العقاري عدد 2753 - 57

جنوبا : زنقة

غربا : سعود محمد

احلقوق العينية والتحمالت : 

خط الهاتف ما بني العالمات ب -7ب6 و ب-5ب6

طالبة التحفيظ : فاطمة ومالل بنت ميمون 



1105 عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(

مطلب رقم 6728 - 57

اسم امللك : "البركة"

موقعه : اقليم ودائرة افران، جماعة ضاية عوا.

مساحته اإلجمالية : 22 آر 49 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : علي يحيى 

شرقا : علي يحيى

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار

غربا : واد

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : ابراهيم بن باسو أقدمي

مطلب رقم 6729 - 57

اسم امللك : "تربوبط 1"

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران، احملل املدعو زاوية إفران

مساحته اإلجمالية : 95 آر 71 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وطابق أول، وأخرى من سفلي وبئر 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عمراوي قاسم، ساقية 

شرقا : ورثة عمراوي قاسم

جنوبا : طريق عمومية، الرسم العقاري عدد 13953 - 57

غربا : كرمي طيب ومن معه، ساقية

احلقوق العينية والتحمالت : 

خط تيار كهربائي منخفض الضغط يخترق امللك

طالب التحفيظ : حلسن وغامن بن حدو

مطلب رقم 6731 - 57

اسم امللك : "تربوبط 3"

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران، احملل املدعو زاوية إفران

مساحته اإلجمالية : 37 آر 42 سنتيار 

نوعه : أرض بها أشجار الكرز

اجملاورون : 

شماال : فاضيلي اليزيد 

شرقا : فاضيلي اليزيد

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13953 - 57

غربا : ساقية، طريق عمومية

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيظ : حلسن وغامن بن حدو.

مطلب رقم 3697 - 57

اسم امللك : "ملك الدولة 87 اق"

موقعه : اقليم  افران، دائرة ازرو، جماعة متحضيت احملل املدعو املدعو 

مركز تيمحضيت.

مساحته اإلجمالية :  02 هكتار 77 آر 24 سنتيار 

نوعه : أرض عارية بها عدة بنايات، ومركز صحي، ومدرسة، وملعب كرة قدم.

اجملاورون :

شماال : واد كيكو

شرقا  : واد كيكو

جنوبا : واد كيكو

التحفيظ  أباوز محمد، مطلب  باكيدول،  باهي حسن، سعيد   : غربا 

رقم 3884 - 57

 احلقوق العينية والتحمالت :  

خط  تيار كهربائي يخترق امللك

أعمدة كهربائية داخل امللك

ممر خاص عرضه 3 أمتار يخترق امللك  

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة مبكناس )نيابة عن امللك اخلاص للدولة(

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دعاء" 

ذي مطلب التحفيظ رقم 6713 - 57 والذي نشر اإلعالن عن انتهاء

 حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1137 بتاريخ 14 أكتوبر 2020

بدال عن : 

طالبة التحفيظ : السيدة املغاري هند بنت محمد. 

إقرأ : 

طالب التحفيظ : السيد محمد بوزياني بن املصطفى.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بافران

          عبد اجلبار فرطاس

 

محافظة انزكان ايت ملول

مطلب رقم 21114 - 60

اسم امللك : ملك ادوحسني

موقعه : دوار دار بن الشيخ، اجلماعة احلضرية التمسية عمالة إنزكان 

أيت ملول.

مساحتـه : 70 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : ادياسني محمد

جنـوبا : طريق

غربـا : ارض مسورة.

طالب التحفيظ : السيد احملفوظ ادوحسني 
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مطلب رقم 24669 - 09

اسم امللك : ملك العياشي

موقعه : دوار املزار توهمو، اجلماعة احلضرية ايت ملول عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه االجمالية : 07 آر 75 س.

نوعــه : عقار متكون من ثالثة قطع 

القطعة األولى املسماة ملك اوصالح في اسم اوصالح احلسن

مساحتها : 78س 

حـدودها : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : امللك الغابوي

جنـوبا : مطلب التحفيظ 33944 - 09

غربـا : مطلب التحفيظ 24670/س

اوعفير  اوبيهي في اسم كل من  و  اوعفير  املسماة  الثانية  القطعة 

عابد واوبيهي علي مساحتها 06 آر 88 س

حـدودها : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : ملك االزهار مطلب عدد 24670 - 09

جنـوبا : زنقة

غربـا : فاطمة بنت محمد

القطعة الثالثة في اسم اوموزون احمد مساحتها 87 س

حـدودها : 

شمـاال : مطلب التحفيظ 24670 - 09

شـرقا : زينة بنت محمد

جنـوبا : زنقة

غربـا : مطلب التحفيظ 24670/س.

اصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى االخوة

موضوع مطلب التحفيظ رقم 21027 - 60 الذي أدرج اعالن عن 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1098 بتاريخ 15 يناير 2020

عوضا عن :

اجلريدة  في  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  االعالن  في  الوارد  اخلطأ 

الرسمية عدد 1144 بتاريخ 02 ديسمبر 2020

انزكان  عمالة  التمسية  جماعة  ازرو  حي   : العقار  موقع  عن  وعوضا 

ايت ملول.

يجب قراءة : 

حي ازرو جماعة ايت ملول عمالة انزكان ايت ملول

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول

عبد احلليم فتح اهلل.    

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 14332 - 61

اسم امللك : " بئر النوادر "

، اجلماعة احلضرية بني  : والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة  موقعه 

مكادة احملل املدعو احرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 18 ابريل 2017 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هكتار 55 ار 68 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12710/ط ؛ 

شرقا : ورثة احمد الدرقاوي ؛

، الرسم  الدرقاوي  الزهرة   ،  61 - 59253 : الرسم العقاري عدد  جنوبا 

العقاري عدد 32009 - 61؛

غربا : الرسم العقاري عدد 39084 - 61 ، الرسم العقاري عدد 5885/ط؛ 

طالب التحفيظ : عبد القادر الدرقاوي ؛

مطلب رقم 24144 - 61

اسم امللك : " اجلنان 1 "

القروية قصر  اجلماعة   ، اجنرة  الفحص  والية طنجة عمالة   : موقعه 

اجملاز مدشر ظهر اخلروب ؛

وقع حتديده بتاريخ : 27 سبتمبر 2018 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 ار 37 س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 24143 - 61 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 13437 - 61 ، رضوان بن كرميو ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 13029 - 61 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 13029 - 61 ؛

طالب التحفيظ : محمد بنكرميو ؛

مطلب رقم 25057 - 61

اسم امللك : " عمران "

، مقاطعة بني مكادة  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 

احملل املدعو احرارين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 24 يوليو 2019؛
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املساحة التي أظهرها التصميم : 6 ار 80 س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 24812 - 61 ، مطلب التحفيظ 20042 - 61 

، حلسن العمري ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 59253 - 61 ؛

جنوبا : حلسن العمري ؛

غربا : طريق ؛ 

طالب التحفيظ : عبد السالم العمري ؛

مطلب رقم 25607 - 61

اسم امللك : " حفيظة 1 "

موقعه : والية طنجة ،اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو تافوغالت ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 سبتمبر 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 ار 42 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 25606 - 61 ؛ 

شرقا : محمد العاقل ، طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة الوهابي ؛ 

طالبة التحفيظ : حفيظة الرغيوي احلمزاوي ؛

مطلب رقم 25608 - 61

اسم امللك : " رحمة 1 "

موقعه : والية طنجة ،اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو تافوغالت ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 سبتمبر 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 ار 21 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : ممر ، احمد بلشهب ؛ 

شرقا : احمد بلشهب ، محمد العاقل ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 25606 - 61؛

غربا : حلسن العاقل ؛ 

طالبة التحفيظ : رحمة الرغيوي احلمزاوي ؛

مطلب رقم 25602 - 61

اسم امللك : " ارض رحمة "

موقعه : والية طنجة عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 

احملل املدعو تافوغالت ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 سبتمبر 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 50 ار 31 س؛
نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد 25601 - 61 ؛ 

شرقا : طريق ؛
جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛
طالب التحفيظ : رحمة الرغيوي احلمزاوي ؛

مطلب رقم 25604 - 61
اسم امللك : " ارض حفيظة "

موقعه : والية طنجة ،اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 
احملل املدعو تافوغالت ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 سبتمبر 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 46 ار 92 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛
اجملاورون : 

شماال : عبد اللطيف الرغيوي احلمزاوي ؛ 
شرقا : طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 25603 - 61؛
غربا : طريق ؛ 

طالبة التحفيظ : حفيظة الرغيوي احلمزاوي ؛

مطلب رقم 25373 - 61
اسم امللك : " هدى "

القروية  اجلماعة   ، اجنرة  الفحص  ،اقليم  طنجة  والية   : موقعه 
البحراويني احملل املدعو عني زيتونة ؛
وقع حتديده بتاريخ : 21 يناير 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 4 ار 38  س ؛
نوعه : ارض عارية بها سفلي ؛

اجملاورون : 
شماال : طريق ؛ 

شرقا : ورثة حلتوت ؛
جنوبا : ورثة حلتوت ؛

غربا : مطلب التحفيظ 24922 - 61؛ 
طالبة التحفيظ : هدى اخلماس اجلباري ؛

مطلب رقم 24558 - 61
اسم امللك : " قرواش "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة اجلماعة احلضرية طنجة ، 
احملل احملل املدعو بني سعيد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 ديسمبر 2018 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 20 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛
اجملاورون : 

شماال : طريق ؛ 
شرقا : طريق ؛
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جنوبا : عبد الغني الدهدوه ؛
غربا : ادريس الدهدوه ؛

طالب التحفيظ : هجر قرواش ؛

مطلب رقم 25535 - 61
اسم امللك : " مرجانة "

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة مقاطعة بني مكادة ، احملل 
املدعو بني توزين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 سبتمبر 2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 98 س؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 24860 - 61؛ 
شرقا : الرسم العقاري عدد 35832 - 06؛

جنوبا : فؤاد الطويل ؛
غربا : ورثة عبد السالم الطويل؛ 
طالب التحفيظ : فؤاد الطويل ؛

مطلب رقم 24590 - 61
اسم امللك : " عياد بني بجل "

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ، جماعة طنجة مقاطعة 
بني مكادة احملل املدعو املرس اشناد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 سبتمبر 2020 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 62 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون : شماال : طريق ؛ 

شرقا : عبد السالم اليحمدي الطريبق ، امحمد اليحمدي الطريبق ؛
جنوبا : محمد العراف ؛

غربا : طريق ؛ 
طالبو التحفيظ : محمد بن حلسن عباد و من معه ؛

مطلب رقم 24871 - 61
اسم امللك : " احلسني "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة بني مكادة احملل 
املدعو البحاير ؛

وقع حتديده بتاريخ : 13 ماي 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 67م ؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 60994 - 06 ؛ 
شرقا : مطلب التحفيظ عدد 24878 - 61 ؛

جنوبا : فاطمة الكناوي ؛
غربا : فاطمة القاسيمي ؛

طالب التحفيظ : احلسني بن املفضل البقالي ؛

مطلب رقم 24587 - 61
اسم امللك : " الزهرة "

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة بني مكادة احملل 
املدعو اعزيب ابقيو ؛

وقع حتديده بتاريخ : 7 يناير 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 99 س ؛

نوعه : ارض عارية؛
اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ، الغدادي محمد ؛ 
شرقا : طريق ؛
جنوبا : طريق ؛

غربا : مصطفى بوصوف ؛ 
طالب التحفيظ : الزهرة ادريس الرميقي ؛

مطلب رقم 25235 - 61
اسم امللك : " عياد "

القصر  القروية  اجنرة اجلماعة  الفحص  ،اقليم  : والية طنجة  موقعه 
الصغير ، احملل املدعو غوجني ؛

وقع حتديده بتاريخ : 27 نوفمبر 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 44ار 24 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بئر ؛
اجملاورون : 

شماال : طريق ؛ 
شرقا : طريق ؛

جنوبا : ورثة بن حميدو ؛
غربا : ورثة محمد بولعيش ، ورثة محمد السعود ، اخلتار بولعيش ؛ 

طالبة التحفيظ : نهيلة عياد ؛

مطلب رقم 25646 - 61
اسم امللك : "جنات "

دوار  ملوسة  جماعة   ، اجنرة  الفحص  عمالة  طنجة  والية   : موقعه 
اغزيلش احملل املدعو الزينتونة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 سبتمبر 2020 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 12ار 68 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 46191 - 61 ؛ 
شرقا : طريق ؛

جنوبا : احمد العشيري اغزييل؛
غربا : محمد اغزييل ؛

طالبو التحفيظ : هشام بن اخملتار املعيش و من معه ؛

إعالنان جديدان بانتهاء التحديد

مطلب رقم 20247 - 61
امللك املسمى : " البياض"؛

الكائن بوالية طنجة، عمالة طنجة اصيلة ؛اجلماعة القروية الساحل 
الشمالي؛ احملل املدعو مزار ع بوفراح؛ "البياض"؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 25 أر 33 س؛
طالب التحفيظ : احمد بوحلديدة بن حمادي؛
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مطلب رقم 14232 - 61

امللك املسمى : "غرسة الدار"؛

الكائن بوالية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ؛اجلماعة القروية البحراويني، 

احملل املدعو : "مدشر املنار"؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 00 هـ 03 أر 00 س؛

طالب التحفيظ : عزيز بوجيبار ابن احمد؛

ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

02 اغسطس 2017 عدد 970؛

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة

        الشرقاوي الغرافي محمد ياسني.

 

محافظة الدارالبيضاء - النواصر

مطلب رقم 5466 - 63

اسم امللك : " أرض لكراكر ".

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار اوالد ابن اعمر الدحامنة . 

وقع حتديده في : 06 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 ار 64 س.

نوعه : أرض فالحية بها بنايات وبئر.

اجملاورون : 

شماال : مدني عمر + زهيرة كارارا . 

الرسم   -  63  -  99344 عدد  العقاري  الرسم   - حسن  زعيط   : شرقا 

العقاري عدد 4622 - 63.

جنوبا : طريق عرضها 20 مترا يليها الرسم العقاري عدد 6434/س .

غربا : الرسم العقاري عدد 23069 - 47 - طريق عرضها 10 أمتار.

طالبو التحفيظ : رشيدة زعيط بنت محمد ومن معها .

مطلب رقم 5496 - 63

اسم امللك : " الدرارسة ".

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة 

النواصر دوار اوالد سعيد امحمد.

وقع حتديده في : 08 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 20 آر 43 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

 T/1049 عدد  العقاري  الرسم  يليها   3042 رقم  الطريق   : شماال 

)القطعة رقم 1 (. 

شرقا : الطريق رقم 9 .

جنوبا : ورثة املعطي بن احلاج + الرسم العقاري عدد 45214 - 63.

غربا : الرسم العقاري عدد d /326 ) القطعة رقم 2 ( .

طالبة التحفيظ : عائشة بن الساملية بنت احلاج العربي .

مطلب رقم 5529 - 63
اسم امللك : " أرض صفية 2 ".

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة 
النواصر دوار ملعاريف .

وقع حتديده في : 16 يوليو 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 ار 88 س .

نوعه : أرض عارية بها بنايات.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 151557 - 63 - ورثة الشادلي - مطلب 
رقم 4999 - 63 . 

شرقا : الرسم العقاري عدد 18378 - 63 .
جنوبا : الرسم العقاري عدد 22911 - 63 - ورثة صالح بن املعطي.

غربا : ورثة صالح بن املعطي .
طالب التحفيظ : محمد فهمي بن بوشعيب .

مطلب رقم 5505 - 63
اسم امللك : " أرض حلبال ".

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة 
بوسكورة دوار اوالد ابن اعمر الدحامنة . 

وقع حتديده في : 16 مارس 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 آرات 33 س .

نوعه : أرض فالحية .
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 74249 - 63 . 
شرقا : طريق يليها الرسم العقاري عدد 23952 - 63 .

جنوبا : طريق معبدة عرضها 10 أمتار يليها الرسم العقاري عدد 18980 - 33.

غربا : طريق عرضها 03 أمتار يليها الرسم العقاري عدد 158926 - 63.
طالبة التحفيظ : سعاد الوراق بنت عيسى.

مطلب رقم 5306 - 63
اسم امللك : " أرض الدار ".

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة 
النواصر دوار ملعاريف.

وقع حتديده في : 16 يناير 2017
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 ار 63 س .

نوعه : أرض بها بنايات وبئرين وحديقة .
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 17952 - 63 ) القطعتني 1 و 2 ( - السكة 
احلديدية - طريق معبدة - مطلب رقم 277/47. 

شرقا : الرسم العقاري رقم 25315 - 63 - الرسم العقاري عدد 100931 - 63.
جنوبا : رشيدي محمد - الرسم العقاري عدد 100931 - 63 - الرسم 

العقاري عدد 72133 - 63.
غربا : الرسم العقاري عدد 35257 - 63 - مطلب رقم 594 - 63.

طالب التحفيظ : محمد رشيدي بن علي. 
احملافظ على األمالك العقارية للنواصر.

مصطفى بنحداوي.    
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محافظة احلاجب

مطلب رقم 6129 - 67

اسم امللك : بونواقص.

 موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون حي ايت ايدير.

وقع حتديده في : 10 - 09 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 69 سنتيار.

نوعه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : طريق.

شرقا : مليكة ستاتي.

جنوبا : ممر.

غربا : احمد لغماري.

طالبة التحفيظ : فدوى بونواقص بنت ادريس.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 17949 - 68

اسم امللك :  حي بولقنادل.

جماعة  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

الكريفات احملل املدعو أوالد بوخدو.       

وقع حتديده في :  27 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  91 آر 56 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية؛

اجملاورون :

شماال :  طالب التحفيظ وطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 18979 - 68؛

جنوبا : ورثة حمادي بوعبيد؛

غربا : الرسم العقاري عدد 18958 - 68 و ورثة حمادي بوعبيد.

طالبو التحفيظ : املصطفى دغوغي بن بوزكري ومن معه.

مطلب رقم 17957 - 68

اسم امللك :  ملك مجاهد 1.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو زنقة ابن عاشير.       

وقع حتديده في :  11 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 آر 11 سنتيار.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون :

شماال :  زنقة؛

شرقا : ورثة العربي بن محمد والرسم العقاري عدد 22067 - 68؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 17937 - 68؛

غربا : ممر.

طالبو التحفيظ : حكيمة محمادي بنت محمود ومن معها.

مطلب رقم 17978 - 68

اسم امللك :  الزويبية.

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 

املدعو دوار لباكر لشهب.       

وقع حتديده في :  19 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  03 هكتار 56 آر 76 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية ؛

اجملاورون :

شماال :  ورثة محمد بحري؛

شرقا : بوزكري وضيف؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : الرسم العقاري 24118 - 68.

طالبو التحفيظ : محمد سجداني بن حجاج ومن معه.

مطلب رقم 17989 - 68

اسم امللك :  ملك لعويكر.

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو دوار لعبابطة.       

وقع حتديده في :  22 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هكتار 41 آر 24 سنتيار.

وبنايتني  الدواجن  لتربية  حضيرتني  بها  بورية  فالحية  أرض   : نوعه 

سفليتني وتقبني مائيني؛

اجملاورون :

شماال :  املعطي اخللفي؛

شرقا : ايت احلاج العربي؛

جنوبا : محمد اخللفي؛

غربا : طريق عمومية.

طالب التحفيظ : محمد خلفي بن حمو.

مطلب رقم 17990 - 68

اسم امللك :  ملك لعويكر 2.

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو دوار لعبابطة.       
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وقع حتديده في :  22 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هكتار 46 آر 93 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية مغروسة باشجار الزيتون بها بناية سفلية 

وتقبني مائيني وصهريج للماء؛

اجملاورون :

شماال :  الرسم العقاري 6139 - 68 و صالح العربي؛

شرقا : ايت احلاج العربي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 17989 - 68؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : املعطي اخللفي بن حمو.

مطلب رقم 18045 - 68

اسم امللك :  دار اكرامن.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو اوالد سيدي شنان الغربيني.       

وقع حتديده في :  03 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  41 سنتيار.

نوعه : أرض ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح؛

اجملاورون :

شماال :  عبد اهلل عقالني؛

شرقا : ورثة مصطفى رفاس؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : عبد اهلل عقالني بن محمد

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

مصطفى العمري    

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

    

مطلب رقم 35748 - 69.

اسم امللك : " الكرشي ".  

موقعه : العمالة واجلماعة احلضرية لفاس مقاطعة زواغة حي كريو. 

وقع حتديده في : 02 اكتوبر 2019.

مساحته : 03 آر و66س .

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون :

شماال : محمد مسعودي ؛ 

شرقا : طريق عرضه سبعة أمتار)امللك العام( ؛

جنوبا : امللك ذي الرسم العقاري عدد 68804 - 69 ؛

غربا : طريق عرضه 12 متر )امللك العام( امللك ذي الرسم العقاري عدد  

95501 - 07؛

طالبو التحفيظ : ادريس الكرشي ومن معه.

مطلب رقم 35739 - 69.

اسم امللك : " غار الطني".  

عني  جماعة  ملطة  جامع  أوالد  دائرة  يعقوب  موالي  إقليم   : موقعه 

قنصرة دوار عني بومرشد. 

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019.

مساحته : 01هـ و55س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون :

شماال : امللك ذي الرسم العقاري عدد 13708 - ف ؛ 

شرقا : ورثة حلسن احلمليلي وحلسن بنقاسم ؛

جنوبا : محمد بلقاضي و الشعبة؛

غربا : امللك ذي الرسم العقاري عدد 4529 - ف؛

طالب التحفيظ : محمد بلقاضي بن عبد الرحمان.

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 

لعجاجرة"، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن. طبقا 

للظهير الشريف رقم 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 موافق

25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب أعداد :

24393-25328-25697-25734-25795-25828-25851-25870-

25871-25873-25874-25887-25932-25935-25938-25939-

25951-26043-26090-26092-26174-26224-26242-26304-

26319-26358-26407-26418-26477-26498-26499-26502-

26519-26521-26522-26528-26537-26539-26543-26552-

26564-26575-26593-26608-26622-26719-26722-26759-

26777-26819-26869-26870-26874-26990-27001-27002-

27006-27020-27022-27028-27045-27064-27072-27075-

27081-27083-27089-27090-27093-27105-27109-27145-
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27152-27153-27157-27164-27171-27173-27174-27175-

27177-27180-27183-27193-27199-27207-27211-27214-

27224-27230-27231-27232-27233-27234-27236-27242-

27243-27247-27250-27252-27255-27257-27258-27265-

27268-27269-27271-27272-27275-27281-27284-27311-

27346-27347-27366-27369-27372-27374-27379-27387-

27397-27398-27409-27418-27421-27426-27430-27431-

27434-27436-27440-27456-27461-27464-27465-27475-

27492-27493-27496-27529-27553-27558-27564-27565-

27582-27598-27601-27609-27622-27625-27701-27713-

27725-27726-27740-27747-27748-27751-27752-27755-

27757-27758-27761-27762-27765-27767-27769-27770-

27771-27772-27777-27778-27779-27780-27781-27782-

27783-27788-27789-27790-27791-27792-27793-27796-

27807-27811-27833-27834-27855-27858-27859-27860-

27861-27865-27866-27867-27868-27869-27870-27871-

27876-27881-27882-27883-27884-27885-27887-27889-

27890-27892-27893-27894-27896-27899-27900-27903-

27906-27911-27913-27914-27915-27917-27918-27921-

27953-28074-28093-28100-28118-28126-28134-28136-

28148-28149-28150-28153-28158-28177-28179-28186-

28190-28195-28196-28201-28202-28208-28209-28210-

28214-28215-28221-28222-28223-28227-28228-28232-

28233-28236-28238-28239-28240-28254-28270-28271-

28272-28273-28274-28276-28277-28280-28283-28286-

28287-28289-28290-28292-28293-28295-28296-28297-

28298-28299-28300-28301-28312-28313-28315-28316-

28317-28318-28319-28320-28321-28322-28323-28324-

28327-28328-28329-28330-28331-28332-28333-28334-

28335-28336-28337-28338-28339-28342-28343-28344-

28345-28347-28352-28353-28354-28356-28358-28359-

28363-28364-28365-28369-28370-28372-28374-28392-

28394-28396-28400-28402-28403-28409-28411-28412-

28415-28417-28418-28419-28423-28424-28426-28427-

28429-28431-28432-28433-28435-28436-28438-28439-

28440-28441-28442-28444-28446-28447-28449-28452-

28453-28454-28455-28456-28460-28461-28488-28500-

28502-28519-28522-28535-28540-28546-28550-28553-

28556-28557-28561-28563-28573-28574-28575-28582-

28590-28591-28592-28597-28606-28609-28610-28613-

28618-28635-28636-28639-28640-28643-28644-28648-

28649-28654-28657-28660-28662-28664-28665-28666-

28668-28682-28683-28685-28687-28690-28691-28694-

28695-28697-28701-28702-28703-28704-28706-28707-

28709-28710-28711-28725-28726-28728-28732-28733-

28734-28742-28744-28746-28747-28748-28749-28750-

28753-28762-28763-28764-28792-28793-28794-28796-
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28799-28800-28801-28802-28807-28812-28814-28867-

28902-28903-28906-28908-28925-28928-28949-28951-

28957-28963-28966-28968-28970-28999-29002-29003-

29006-29016-29029-29041-29047-29069-29084-29085-

29104-29143-29145-29153-29155-29157-29162-29202-

29207-29220-29222-29225-29232-29250-29256-29278-

29279-29282-29294-29318-29332-29340-29341-29344-

29346-29422-29459-29476-29494-29495-29498-29499-

29579-29581-29582-29588-29605-29608-29610-29611-

29613-29617-29618-29620-29629-29636-29647-29649-

29653-29660-29663-29666-29670-29671-29681-29689-

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 :

29844-30945-31007-31020-31027-31039-31043-31055-

31062-31126-31197-31599-33593-34507-34589-35305-

جميع املطالب على الرمز 69.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

زكرياء الدغمي    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30736 - 72

اسم امللك :  الدار.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت دوار النواجي؛

تاريخ حتديده :  28 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم :  01 آر 10 س. 

نوعه :  أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : حسن الناجي؛

شرقا : ممر غير نافذ ؛

جنوبا : طريق؛

غربا : عاقل موالي احلسني.

طالب التحفيـظ :  محمد الناجي بن عمر.

مطلب رقم 30799 - 72

اسم امللك :  مليكة باسط.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس دوار اوالد واسالم؛

تاريخ حتديده :  15 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم :  70 آر 74 س. 

نوعه :  أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : رحال لكحل، الرسم العقاري عدد 15201 - م؛

شرقا : غيثة باسط ؛

جنوبا : طريق عرضها 30 مترا؛

غربا : سعيدة بنت عبد القادر.

طالبة التحفيـظ :  مليكة باسط بنت ادريس.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة سيدي اسمـاعيل - الزمامرة

اصالح خطأ - يتعلق باملطلب عدد 2203 - 75 

ذي امللك املسمى "بالد الدار " 

املنشور اإلعالن عن انتهاء حتديده  باجلريدة الرسمية عدد 1139 

املؤرخة في 28 - 10 - 2020 

عوضا عن :

طالب التحفيظ : عبد السالم الشيب بن احمد.

اقرأ :

طالب التحفيظ : عبد السالم الكنوني بن احمد.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

ياسني أيت حدو   
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محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1892 - 76
اسم امللك :  "رشيد" 

احملل  بليونش،  القروية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه   
املدعو: مركز بليونش اجلاون .

 وقع حتديده في : 30 نوفمبر 2020. 
املساحة التي أظهرها التصميم : 03 ار 26  س .

نوعه : ارض بها  بناء مكون من طابق حتت ارضي و طابق ارضي و طابق 
اول وبجزء منها طابق ثاني و مسبح  . 

شماال : محمد مسطرة ؛ 
شرقـا : الرسم العقاري عدد 19-21542 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 19-21542؛
غربا : طريق عمومي 

طالب التحفيظ : رشيد الزموري بن عبد السالم  .
احملافظ املساعد على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

شكري بنداود   

محافظة وجدة - اجناد

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 23269 - 02
  اسم امللك : "مبروكة "

 موقعه :  عمالة وجدة أنكاد، جماعة اهل انكاد ، دوار الدوبة لكياطني ،
 طالب  التحفيظ :  احلسني الزرودي بن بنيونس ، 

 وقع حتديده بتاريخ :  20 - 06 - 2006 ،
 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  03  هـ 55 ارا 40 سنتيارا.

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 
الرسمية عدد 447 بتاريخ 25 يوليو 2007 .

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 
كمال عونة    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 965 - 78
اسم امللك : رمان .

بني  زعير،  يحيى  سيدي  جماعة   ، الصخيرات-متارة  عمالة   : موقعه 
اعبيد الرمامحة. 

وقع حتديده في : 28 - 09 - 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 00 آر41 س.

نوعه : أرض فالحية بها بنايتني من طابق سفلي، حوض، منخفضني، 

كهربائي  خط  و  التوثر  متوسطي  كهربائيني  خطني  أغراس،  بئرين، 

منخفظ التوثر. 

اجملاورون :

 شماال : الطريق الرابطة بني سيدي بطاش وسيدي يحيى زعير. 

 شرقا : ورثة عبد السالم بن محمد. 

جنوبا : ورثة احلبشي بن احلاج.

غربا : ورثة احلبشي بن احلاج.

 طالب التحفيظ : السيد ابراهيم رمان بن احماد.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخبرات

عبد احلكيم عرفي    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1188 - 81

اسم امللك :  " العرصة ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو حواشات.

وقع حتديده في : 26 - 09 - 2018.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار زيتون.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 آر 41 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي بن اجعيط ؛ 

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : ورثة عبد السالم اجعيط ؛

غربا : ورثة ايت شامة ؛

طالب التحفيظ : ميلود جعيط بن احلاج.

مطلب رقم 4747 - 81

اسم امللك :  " فدان الريبعة 1 ".

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

وقع حتديده في : 27 - 10 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 99 آر 98 س.

اجملاورون : 

شماال : ابعيزات العربي ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 6425 - 16 و 19969 - 16 ؛
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 19969 - 16؛

غربا : ارتفاق مرور من ورائه احمد ابعيزات ؛

طالب التحفيظ : اسماعيلي ادريس بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 4792 - 81

اسم امللك :  " ابراهيم اوملوك ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.

وقع حتديده في : 18 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وبنايتني.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 39 آر 76 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 10417 - 16 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35620 - ر ؛

غربا : الطريق العمومية ؛

طالب التحفيظ : شركة حكيم افيكول ش.ذ.م.م ميثلها السيد طارق 

اشماعو الفهري.

مطلب رقم 4866 - 81

اسم امللك :  " لكطاكطة ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت سليمان.

وقع حتديده في : 18 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 43 آر 29 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية ؛ 

شرقا : طريق لفائدة عبد الرحيم اقجعي من ورائها الرسم العقاري 

رقم 10268 - 81 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 28981 - 16؛

غربا : ابولعيد ابراهيم، الزهاني موسى ؛

طالب التحفيظ : ابراهيم عنزي بن امحمد.

مطلب رقم 4886 - 81

اسم امللك :  " راس عني جندام ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.

وقع حتديده في : 17 - 02 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 75 آر 06 س في قطعتني.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 87 آر 76 س.

شماال : الرسم العقاري رقم 50002 - 16 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 20024 - 16 و 29480 - 16 ؛

جنوبا : الطريق العمومية من ورائها القطعة الثانية؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 6583 - 16 ؛

القطعة الثانية : 87 آر 30 س.

شماال : الطريق العمومية من ورائها القطعة االولى ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم  29480 - 16 ؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 6583 - 16 ؛

طالبة التحفيظ : السعدية الكارح بنت بنعيسى.

مطلب رقم 4945 - 81

اسم امللك :  " عزيز ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت اعمر اوعيسى.

وقع حتديده في : 15 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 21 آر 70 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 41652 - 16؛ 

شرقا : ورثة احلرشي عائشة ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 48291 - 16 ؛

غربا : اعريش اجلياللي ؛

طالب التحفيظ : عزيز العطاوي بن ابراهيم.

مطلب رقم 4949 - 81

اسم امللك :  " فدان الروينة 1 ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.

وقع حتديده في : 30 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئر، حديقة وبناية من سفلي.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 38 آر 45 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية ؛ 

شرقا : حفيظة بنت ميلود ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3500 - 16؛

غربا : اغميريس املعطي ؛

طالب التحفيظ : عادل البهلولي بن احمد.
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مطلب رقم 4963 - 81

اسم امللك :  " الرشاد 296 ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم 296.

وقع حتديده في : 18 - 09 - 2020.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 72 س.

اجملاورون : 

شماال : احلاجة عائشة بنت امبارك ؛ 

شرقا : بنعاشير مشطون ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : الزنقة ؛

طالبو التحفيظ : محمد اجلريفي بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 4965 - 81

اسم امللك :  " مزرعة اسماء ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

وقع حتديده في : 16 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 24 آر.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 49107 - 16 ؛ 

شرقا : ورثة اخمللوفي امحمد ؛

جنوبا : ورثة كوطو عبد اهلل ؛

غربا : الطريق العمومية ؛

طالبة التحفيظ : اسماء زمزامي بنت عبد القادر.

مطلب رقم 4991 - 81

اسم امللك :  " فدان الدار ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنعمر.

وقع حتديده في : 15 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 10 آر 19 س.

اجملاورون : 

شماال : واد زيلي ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 14211 - 81 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 56317 - 16 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 30945 - 16 ؛

طالب التحفيظ : عبد اجمليد بكرات بن امحمد.

مطلب رقم 4999 - 81

اسم امللك :  " فدان اجنيشة ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

وقع حتديده في : 29 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية بها بئرين وبناية من سفلي.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 10 آر 46 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 40474 - 16؛ 

شرقا : ورثة مرزوك حلسن ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 40038 - 16 و 8836 - 16؛

غربا : الطريق العمومية ؛

طالب التحفيظ : محمد خويط بن قاسم.

مطلب رقم 5002 - 81

اسم امللك :  " ملك الفرح ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الفرح.

وقع حتديده في : 29 - 09 - 2020.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 89 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛ 

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : فاطمة لعتابي؛

غربا : بوشعيب املارودي ؛

طالبة التحفيظ : فاطمة ابن جال بنت احلسني.

مطلب رقم 5012 - 81

اسم امللك :  " فدان لهميل ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت مشان.

وقع حتديده في : 19 - 10 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 76 آر 73 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 48575 - 16 ورثة احلاج العروي؛ 

شرقا : احمد الصنايكي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 5075 - 16 ورثة ملشلح الطاهر؛

غربا : الرياحي الصنايكي ؛

طالب التحفيظ : محمد اصنايكي بن محمد.
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مطلب رقم 5015 - 81

اسم امللك :  " فدان الشانطي ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت حدو اوعلي.

وقع حتديده في : 20 - 10 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آر 62 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 18027 - 16؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 7911 - 81 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ  18950 - 16؛

غربا : الطريق العمومية ؛

طالبة التحفيظ : زينب احليمر بنت محمد.

مطلب رقم 3749 - 16

اسم امللك :  " سيدي عثمان ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

وقع حتديده في : 12 - 07 - 2006.

نوعه : ارض فالحية.

في  30 س  آر   28 هـ   05  : العقاري  التصميم  اظهرها  التي  املساحة 

ثالثة قطع.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 02 هـ 25 آر 50 س.

شماال : شهيد احلسني؛ 

شرقا : الطريق العمومية  ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3761 - 16 ؛

غربا : الرسم العقاري 35851 - 16 ؛

القطعة الثانية : 01 هـ 10 آر 50 س.

شماال : مطلب التحفيظ رقم 23868 - 16 ؛ 

شرقا : الطريق العمومية  ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3761 - 16 ؛

غربا : الطريق العمومية  ؛

القطعة الثالثة : 01 هـ 92 آر 30 س.

شماال : ورثة محمد بن موحات، احيزون حمو بن العربي بن عبد اهلل ؛ 

شرقا : ورثة احلاج عبد القادر  ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3761 - 16 ؛

غربا : الطريق العمومية  ؛

طالب التحفيظ : زيدي اجعيط بن محات.

مطلب رقم 17942 - 16

اسم امللك :  " حفرة البغال 1 ".

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

وقع حتديده في : 25 - 09 - 2020.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 17 آر 30 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 13376 - 16؛ 

شرقا : واد تيفلت؛

جنوبا : طالبو التحفيظ ؛

غربا : الساقية ؛

طالبو التحفيظ : الكبيرة بنشيكر بنت بلحاج ومن معها.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1612 - 16

اسم امللك : " فدان عني اسمار ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق احملل املدعو اسمار.

طالبو التحفيظ : كرمية كرفتي بنت محمد ومن معها.

وقع حتديده في : 08 - 06 - 1998.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 444 بتاريخ 04 - 07 - 2007.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري خيي     

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2011 - 82 

اسم امللك : "مدرسة مرابطية" ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة حد بوموسى احملل املدعو "مدرسة مرابطية".

وقع حتديده في : 10 - 07 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هــ 35 آر 89 سنتيارا.

نوعه : أرض بها أقسام وصهريج وبئر و أشجار متنوعة

اجملاورون  : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ورثة الشوطير عبد السالم  
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جنوبا : الغوفيري مصطفى، ورثة الغوفيري محمد؛

غربا : ورثة الغوفيري محمد.  

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 2042 - 82 

اسم امللك : " شعبة كمير" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية قيادة بني 

موسى وجماعة أوالد بورحمون احملل املدعو "أوالد سليمان ".

وقع حتديده في : 26 - 10 - 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 آر 74 سنتيارا

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والرمان .

اجملاورون  : 

شماال : ورثة اخلنفوري احلاج العربي ؛

شرقا : ورثة يونس اجلياللي ؛     

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة يونس عبد الرحيم.  

طالب التحفيظ : املصطفى يونس بن عبد الرحيم.

مطلب رقم 2111 - 82 

اسم امللك : "املرس" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح دائرة مدينة سوق السبت احملل املدعو 

" حي االنارة ".

وقع حتديده في : 16 - 10 - 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 04 سنتيارا

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون  : 

شماال : بنعاشير الغضفة ؛

شرقا : زنقة ؛     

جنوبا : بنعاشير السعدية و بنعاشير حفيظة؛

غربا : السبيطي لبنى.  

طالب التحفيظ : احملفوظ احللية بن عبد اهلل.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 18885 - 10 

اسم امللك : "ملك الورثة " ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت احملل املدعو" العالوة".

طالب التحفيظ : أحمد احليان بن محمد .

وقع التحديد في  : 15 أكتوبر 1993

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4310 

املؤرخة في 07 يونيو  1995 .

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله باإلعالم للعموم 

ان السيد عبد الرحمان املكاوي بن صالح الساكن بدوار اخلاللطة قيادة 

وجماعة أوالد ناصر إقليم الفقيه بن صالح،طلب ان يسلم له نظير 

جديد للرسم العقاري عدد 7454 - 10 للملك املدعو "الركابة " الكائن 

بقسم الضم املدعو"اخلاللطة" وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان 

قد سلم له سابقا.

وفي امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه 

االعالن  هذا  نشر  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  اجل  داخل  قانونيا 

باجلريدة الرسمية .

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة 

كرمي ناجيم   

محافظة ازمور

مطلب رقم 98263 - 08

اسم امللك  : أرض الضاية. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار الغربية.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2017.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 21 آ 54 س.

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : طريق عرضه 10 أمتار. 

شرقا : ممر عرضه 03 أمتار.

جنوبا : ورثة احلاج حمو.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 97252 - 08.

طالبو التحفيظ :  علي حالوي بن حمو و من معه.

مطلب رقم 104549 - 08

اسم امللك  : بلدة احلطة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار لعسيرات املهادي.

وقع حتديده في : 06 يوليو 2015.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 28 آ  74 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر و بناية مهدمة

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 95640 - 08 و حيدة محمد. 



1119 عدد 1155 - 05 رجب 1442 )17 فبراير 2021(

شرقا : ورثة الزوبير عبد القادر.
جنوبا : ورثة العويسي مصطفى و ورثة املعطي السياح.

غربا : رسم عقاري عدد 377 - ز و رسم عقاري عدد 66827 - 08.
طالب التحفيظ :  لكبير املراش بن الطاهر.

مطلب رقم 132879 - 08
اسم امللك  : أرض محمد بن اسماعيل. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة أوالد رحمون، دوار والد تباري.
وقع حتديده في : 15 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 85 آ 08 س.
نوعه : أرض فالحية بها سكنى و بئر و صهريج و 03 مطفيات 

اجملاورون : 
شماال : سليم محمد و بن احلاجة محمد. 

شرقا : انبيكة عبد اهلل.
جنوبا : انبيكة عبد اهلل و الرادفي محمد.

غربا : انبيكة سعيد.
طالبو التحفيظ :  شرقي انبيكة بن عبد القادر و من معه.

مطلب رقم 132962 - 08
اسم امللك  : باب العكيبة 28. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، باب العكيبة 28.
وقع حتديده في : 14 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 آ 86 س.
نوعه : أرض فالحية   

اجملاورون : 
شماال : زنقة النخلة رقم 15. 

شرقا : رسم عقاري عدد 67624 - 08.
جنوبا : رسم عقاري عدد 84401 - 08.

غربا : اخلياطي عبد الرحمان.
طالب التحفيظ :  املصطفى لبداوي بن أحمد.

مطلب رقم 132978 - 08
اسم امللك  : بالدات حفرة عايشة. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار أوالد التالية.
وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 53 آ 49 س.
نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : ورثة بوشعيب بن العروسي. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.
جنوبا : مطلب عدد 132979 - 08.

غربا : ورثة النعاسي فاطنة بنت امحمد.
طالب التحفيظ :  امحمد النعاسي بن العروسي.

مطلب رقم 132982 - 08
اسم امللك  : أرض كوثر. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار تكني.
وقع حتديده في : 22 يناير 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 32 آ 56 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و مسبح و بئر  

اجملاورون : 

شماال : مليكة كبصي. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

جنوبا : ممر خاص عرضه 05 أمتار.

غربا : رسم عقاري عدد 203042 - 08.

طالبة التحفيظ :  نزهة رزين بنت املصطفى.

مطلب رقم 133056 - 08

اسم امللك  : نضير 1. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار كواكة.

وقع حتديده في : 09 مارس 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 15 آ 35 س.

نوعه : أرض فالحية  

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 10866 - س البقعة 1. 

بن  الطاهر  ورثة   ،1 البقعة  س   -  10866 عدد  عقاري  رسم   : شرقا 

اجلياللي فاطن و ميلود و عبد الرحمان.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار و رسم عقاري عدد 201879 - 08.

غربا : الهرمودي الشرقي.

طالب التحفيظ :  خالد نضير بن محمد.

مطلب رقم 133083 - 08

اسم امللك  : أرض اخلير. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 34 آ 18 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 06 أمتار. 

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 133084 - 08.

جنوبا : لهنة بوشعيب.

غربا : بنوني محمد.

طالب التحفيظ :  أمني بنوني بن محمد.

مطلب رقم 133084 - 08

اسم امللك  : أرض اخلير 1. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 33 آ 56 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : األشعري بوشعيب. 
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شرقا : سي محمد بن التومي و لهنة بوشعيب.

جنوبا : لهنة بوشعيب.

غربا : مطلب عدد 133083 - 08 و ممر عرضه 06 أمتار.

طالبة التحفيظ :  نعيمة هنان بنت البوعزاوي.

مطلب رقم 133091 - 08

اسم امللك  : بالد الكور. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار الدحامنة.

وقع حتديده في : 22 سبتمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آ 64 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : خروبة أمال، خروبة عائشة بنت محمد و بحرية بنت الرداد. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار و رسم عقاري عدد 199263 - 08.

غربا : رسم عقاري عدد 199263 - 08.

طالبة التحفيظ :  زهراء خروبة بنت حسن.

مطلب رقم 133094 - 08

اسم امللك  : أرض حايط رحال. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار العرابات.

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 70 آ 22 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ابايزيد حسن و ابايزيد ادريس. 

شرقا : ابايزيد الرداد.

جنوبا : هرمش عبد العزيز و ورثة هرمش مصطفى.

غربا : طريق.
طالب التحفيظ :  التباري كمان بن امحمد.

مطلب رقم 133112 - 08
اسم امللك  : املشرف. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار البحابحة.
وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 44 آ 88 س.
نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : صفياطي العياشي. 

شرقا : بوشعيب التومي.
جنوبا : ورثة ميلودية بنت جامع.

غربا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.
طالب التحفيظ :  املهدي زينون محمد بن بوشعيب.

مطلب رقم 133113 - 08
اسم امللك  : دحمان الكابران. 

موقعه : إقليم  اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار الدحامنة.
وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 23 آ 06 س.
نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : مراد خديجة. 

شرقا : مراد خديجة.
جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : ممر عمومي عرضه 04 أمتار.
طالب التحفيظ :  قاسم مرسي بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 
املعطي زديد     


