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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: ورثة املنيصار ، ورثة الزوضي ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 -رسسم شراء عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2019،

2 - نسخة من رسم اعتراف مبقاسمة عدلي مؤرخ في 26 فبراير 1981، 

3 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2012،

4 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2019،

5 - نسخة رسم اثبات مطابقة اسم عدلي مؤرخ في 27 يناير 2012، 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: فاحت سبتمبر 2020 على 

الساعة : العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " منانة " 

مطلـب رقـم 18924 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 380 املؤرخـة في : 12 ابريل 2006 .

مسطرة  فإن   2011 نوفمبر   02  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو" منانة " موضوع مطلب التحفيظ عدد 18924 - 06 

الكائن ب، طنجة مدشر الرهراه. ستتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي 

اظهرها محضر التحديد التصحيحي و هي )78س03آر( و ليس كما جاء 

في التصميم النهائي )45س03آر(

والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب .

    احملافظ على االماك العقارية بطنجة

       محمد الزخوني

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133317 - 08 

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : عبد العزيز صفوح بن قدور

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكدية 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكدية 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار البواشتة.

مساحته : 07 آ 51 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : صفوح أمينة.

شرقا : ورثة صفوح احلاج أحمد. 

جنوبا : كاللي حسن. 

غربا : ورثة صفوح قدور.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

محافظة طنجة

مطلب رقم 28094 - 06
تاريخ اإليداع: 20 مايو 2020.

طالب التحفيظ: شركة "اليط سكن " ش م م. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مرجان. 
نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر عزيب احلاج قدور.
مساحته: 81س تـقـريـبـا.

حدوده: 
شماال: ملك املتيمي ؛

شرقا: الطريق ؛
جنوبا: رسم عقاري عدد 54160/06 ؛

غربا: ملك السباعي ؛
احلقوق العينية: الشء.

أصل امللك: 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 2019، 

2 - رسم تنازل بدو ن عوض عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 2005،
3 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2005،

4 - نسخة رسم احصاء عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2005، 
على   2020 يوليو   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28095 - 06
تاريخ اإليداع: 29 يونيو 2020.

طالب التحفيظ: يحيى اجلعبق بن عبد السالم. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اجلعبق 1. 
نوعه: أرض فالحية ؛

موقعه: طنجة مدشر احمار.
مساحته: 43س10آر03هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 
شماال: ورثة املنيصار ، رسم عقاري عدد 132219/06 ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 162299/06 ؛
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موافق   1441 صفر   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 
.)27/10/2019(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 17 أغسطس 2020 على 
الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133318 - 08 
تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : عبد العزيز صفوح بن قدور
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض العنوزة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض العنوزة 
نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار البواشتة.
مساحته : 86 آ 23 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : عبد اللطيف صفوح و اسماعيل صفوح.

شرقا : بلمقدم و عبد اهلل صفوح. 
جنوبا : رسم عقاري عدد 24290/ج. 

غربا : اسماعيل صفوح و عبد اهلل صفوح.
احلقوق العينيــة : الشيء. 

موافق   1441 صفر   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 
.)27/10/2019(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 17 أغسطس 2020 على 
الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133319 - 08 
تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : فاطمة رفاعي بنت بوشعيب
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة 
نوعه : أرض فالحية بها سكنى.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار العوامرة.
مساحته : 08 آ 59 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : ازرغ نور الدين بن حمو.

شرقا : شيبي العربي. 
جنوبا : غالب الزوهرة. 

غربا : ورثة حمو بن العربي.
احلقوق العينيــة : الشيء. 

موافق   1440 رجب   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 
.)31/03/2019(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 17 أغسطس 2020 على 
الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 133320 - 08 
تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : فاطمة صفوح بنت قدور
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد القراقشة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد القراقشة 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار البواشتة.

مساحته : 22 آ 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج مبارك صفوح.

شرقا : ورثة صفوح قدور و ورثة صفوح أحمد. 

جنوبا : زهرة صفوح. 

غربا : عبد اهلل أفتاحي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

موافق   1441 صفر   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

.)27/10/2019(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 17 أغسطس 2020 على 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 133321 - 08 

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : عبد اهلل برزكاوي بن املصطفى 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض برزكاوي 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض برزكاوي 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و بئر.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة سيد عابد، دوار خلراشفة.

مساحته : 01 هـ 45 آ 12 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ربيع حسن و ورثة باحت محمد.

شرقا : مطلب عدد 9961/ز، ربيع محمد و من معه، ربيع حسن، ورثة 

باحث محمد و الطريق اجلهوية رقم 301. 

عدد  عقاري  رسم  و  ابراهيم  باحث  ورثة  السعدية،  باحث   : جنوبا 

 . 08 - 114195

عدد  عقاري  رسم  و  ابراهيم  باحث  ورثة  الغابات،  و  املياه  أرض   : غربا 

. 08 - 114194

احلقوق العينيــة : الشيء. 

 1441 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

موافق )09/01/2020(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 18 أغسطس 2020 على 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133322 - 08 

تاريخ اإليداع : 18 يونيو 2020 

طالبو التحفيظ :

1 -املصطفى لوليد بن بوشعيب بنسبة 1311706/8386560.

2 -زهرة لوليد بنت بوشعيب بنسبة 655853/8386560.

3 -موسى لوليد بن بوشعيب بنسبة 1311706/8386560.

4 -عبد القادر لوليد بن بوشعيب بنسبة 1311706/8386560.

5 - مليكة لوليد بنت بوشعيب بنسبة 655853/8386560.
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6 - عبد اهلل لوليد بن بوشعيب بنسبة 1311706/8386560.

7 - محمد لوليد بن بوشعيب بنسبة 1311706/8386560.

8 - عبد الرحمان زاوي بن عبد اهلل بنسبة 136686/8386560.

9 - عبد الهادي بوغابة بن التباري بنسبة 379638/8386560.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : كرضة حلسن 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان بن حلسن 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، دوار احلاج عباس.

مساحته : 41 آ 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر و رسم عقاري عدد 100331 - 08 .

شرقا : املصطفى لوليد. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 101534 - 08 . 

عدد  عقاري  رسم   ،1 القطعة  12956/ج  عدد  عقاري  رسم   : غربا 

رسم   ،3 القطعة  12956/ج  عدد  عقاري  رسم   ،2 القطعة  12956/ج 

عقاري عدد 12956/ج القطعة 4 و ممر.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: 

موافق   1389 13 شوال  في  مؤرخ  عدلي  رسم شراء  من  نسخة   -  1

.)23/12/1969(

موافق   1382 صفر   21 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -  2

.)24/07/1962(

3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 صفر 1435 موافق )24/12/2013(.

4 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 ذي احلجة 1437 موافق )25/09/2016(.

موافق   1441 رجب   15 في  مؤرخة  عدلية  اسم  مطابقة   -  5

.)10/03/2020(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 18 أغسطس 2020 على 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133323 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : مباركة غفور بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض شافية 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض غفور 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار أوالد داوود.

مساحته : 21 آ 69 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 141872 - 08 .

شرقا : رسم عقاري عدد 157487 - 08 . 

جنوبا : رسم عقاري عدد 150574 - 08 . 

غربا : الطريق الوطنية رقم 01.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

موافق  رجب1441   10 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

.)05/03/2020(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 18 أغسطس 2020 على 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 133324 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : عبد الكبير زهيد بن اجلياللي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد جراد 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد جراد 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار الوراردة.

مساحته : 27 آ 71 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مذكر العياشي.

شرقا : الصبان عبد اللطيف و وراد محمد. 

جنوبا : طريق و مذكر احمد. 

غربا : مذكر احمد.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 ذو القعدة 1438 )06 - 08 - 2017(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ذو احلجة 1438 )25 - 08 - 2017(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 18 أغسطس 2020 على 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 133325 - 08 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020 

طالب التحفيظ : امنة ريضا بنت علي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض السهب 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض السهب 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار العيايشة.

مساحته : 01 هـ 35 آ 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية عرضها 05 أمتار.

شرقا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار. 

جنوبا : عبد اجلليل سلوان و رسم عقاري عدد 139507 - 08 . 

غربا : رسم عقاري عدد 139507 - 08 و ورثة مبارك بن صالح.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: 

موافق   1424 قعدة   05 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -  1

.)29/12/2003(

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 قعدة 1428 موافق )21/11/2007(.
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موافق   1433 08 صفر  في  مؤرخ  اراثة عدلي  رسم موجب  نظير   -  3
.)02/01/2012(

موافق   1438 األولى  جمادى   05 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  4
.)03/02/2017(

موافق   1394 قعدة   05 في  مؤرخة  عدلية  مخارجة  نسخة   -  5
.)20/11/1974(

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 أغسطس 2020 على 
الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133326 - 08 
تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020 

طالبا التحفيظ :
1 -عبد اللطيف سحنون بن عبد القادر.

2 - عبد احلي سحنون بن عبد القادر، مناصفة بينهما
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض اخلبيطة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض اخلبيطة 
نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة سيدي عابد، دوار اخلراشفة.
مساحته : 52 آ 71 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : أرض اخملزن"املرجة".

شرقا : أرض اخملزن"املرجة" و مطلب عدد 9961/ز.
جنوبا : ورثة باحت عبد اهلل بن عبد القادر. 

غربا : فتاس" أرض املياه و الغابات".
احلقوق العينيــة : الشيء. 

 1441 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 
موافق )09/01/2020(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 25 أغسطس 2020 على 
الساعة 10 صباحا. 

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 
املعطي زديد      

 

محافظة بني مالل 
 

مطلب رقم 55708 - 10 
تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الكبير البوخداوي بن محمد. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "البوخداوي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "البوخداوي". 
مشتمالته : أ رض بها بناية دات سفلي . 

موقعه : اقلم ودائرة بني مالل جماعة وقيادة اوالد يعيش احملل املدعو 
اكنون مزارع ايت احمد . 

مساحته : 03آ 1 س تقريبا. 
حدوده

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 
شرقا : ملدير االقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

جنوبا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 
غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك

املوافق   2009 أغسطس   4 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1
لـ12 شعبان 1430

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17أكتوبر 2000 املوافق 
 لـ19 رجب 1421

املوافق   2007 27أغسطس  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   3
لـ13 شعبان 1428

املوافق   2016 فبراير   6 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3
لـ26 ربيع الثاني 1437

4 - شهادة إدارية عدد 01 بتاريخ 2 يناير 2020 . 
على   2020 أغسطس   27 في  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9 صباحا .

مطلب رقم 55709 - 10 
تاريخ اإليداع :17يونيو 2020.

طالبي التحفيظ : السيدين :
1 -فارس حمادي بن خليفة بنسبة 01/2.

2 - فارس محمد بن خليفة بنسبة 01/2. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فارس".

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

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي امغيلة. 
مساحته : 85 آ 52 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: ورثة جلعط كبور

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 
جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل و ورثة جلعط كبور 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك
املوافق   2011 16سبتمبر  بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ17 شوال 1432 
لـ20  املوافق   2020 14ماي  بتاريخ  ملحق  موضوعه  عدلي  -رسم   2

رمضان 1441 
3 -شهادة إدارية عدد 35 بتاريخ 8 يونيو 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أغسطس 2020 على الساعة 
11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 55710 - 10 
تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد خاليد الشتواني بن احلرمة. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " الشتواني" 

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

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل املدعو 
اوالد حسون. 
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مساحته : 96 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: ورثة خليفة بن املولودي منهم عمر الكليل 
شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: ا ملدير االقليمي للتجهيز والنقل 
غربا: الرسم العقاري رقم 92302 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك

املوافق   2011 25نونبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1
 لـ28 ذو احلجة 1432

 2011 اكتوبر   6 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2
املوافق ل 8 دو القعدة 1432 

املوافق   2019 أغسطس   5 بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  3
لـ3 ذو احلجة 1440 

املوافق   2019 23سبتمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3
لـ23 محرم 1441

4 -شهادة إدارية عدد 01 بتاريخ 10 مارس 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 أغسطس 2020 على الساعة 

09 صباحا.

مطلب رقم 55711 - 10 
تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020.

طالبو التحفيظ : السيدات والسادة
1 - فاطمة حليم بنت محمد بنسبة 57/260

2 - محمد املغراوي بن محمد بنسبة 112/260 . 
3 - ربيعة حليم بنت احمد بنسبة 07/260

4 -. حليم املصطفى بن احمد بنسبة 14/260
5 - عبد اهلل حليم بن احمد بنسبة 14 / 260
6 - فطومة حليم بنت احمد بنسبة 07/260.

7 - البشير حليم بن احمد بنسبة 14/260
8 - فوزية حليم بنت احمد بنسبة 07/260.

9 - عبد القادر حليم بن احمد بنسبة 14/260
10 - جناة حليم بنت احمد بنسبة 07/260.

11 - سميرة حليم بنت احمد بنسبة 07/260
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "حليم 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حليم 1". 
مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل احملل املدعو سيدي بويعقوب. 
مساحته : 16 آ 60 س تقريبا. 

حدوده
شماال: ايت حدو بن اسماعيل 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 
جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: سيدي احمد احلفيان 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك
املوافق  فبراير 1955   5 بتاريخ  بيع  لرسم عدلي موضوعه  -نسخة   1

لـ11 جمادى اآلخرة 1374

2 -نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 4 فبراير 2010 املوافق 
لـ19 صفر 1431

3 -شهادة إدارية عدد 33 بتاريخ 3 فبراير 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

11 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 55712 - 10 
تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020.

طالبو التحفيظ : 
1 - فاطمة حليم بنت محمد بنسبة 57/260.

2 - املغراوي محمد بن محمد بنسبة 112/260.
3 - ربيعة حليم بنت احمد بنسبة 07/260.

4 - املصطفى حليم بن احمد بنسبة 14/260.
5 - عبد اهلل حليم بن احمد بنسبة 14/260

6 - فطومة حليم بنت احمد بنسبة 07/260.
7 - البشير حليم بن احمد بنسبة 14/260. 
8 - فوزية حليم بنت احمد بنسبة 07/260

9 - عبد القادر حليم بن احمد بنسبة 14/260
10 - جناة حليم بنت احمد بنسبة 07/260

11 -حليم سميرة بنت احمد بنسبة 07/260
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "حليم 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حليم 2". 
مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو سيدي بويعقوب. 
مساحته : 19 آ 98 س تقريبا. 

حدوده
 شماال: ايت حدو بن اسماعيل 

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 
جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك
املوافق  فبراير 1955   5 بتاريخ  بيع  لرسم عدلي موضوعه  -نسخة   1

لـ11 جمادى اآلخرة 1374 
2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 4 فبراير 2010 املوافق 

لـ19 صفر 1431 
3 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 28 يناير 2015 

4 -شهادة إدارية عدد 32 بتاريخ 4 فبراير 2020 .
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أغسطس 2020 على الساعة 

12 زواال

مطلب رقم 55713 - 10 
تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بروك بن امبارك . 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اسماعيل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اسماعيل". 
مشتمالته : أرض بها بناية دات سفلي وطابق اول . 
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موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو ااوربيع. 
مساحته: 02 آ 34 س تقريبا. 

حدوده :
شماال: العريان فطومة 

شرقا: الرسم العقاري رقم 58764 / 10 
جنوبا: الرسم العقاري رقم 93335 / 10 و العمراوي مولود 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك
املوافق   2001 مارس   10 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

 لـ14 ذو احلجة 1421
 2 -عقد عرفي موضوعه شهادة إدارية عدد 104 بتاريخ 16يونيو 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أغسطس 2020 على الساعة 

09 صباحا 

مطلب رقم 55714 - 10 
تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد املتقي بن محمد. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "دار املتقني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "دار املتقني". 
مشتمالته: أرض بها بناية مكونة من سفلي . 

دير  ويرة جماعة  ايت  قيادة  القصيبة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 
القصيبة احملل املدعو بلغشييوة اغرم العالم . 

مساحته : 01 آ تقريبا. 
حدوده 

شماال: ايت قاسمي محمد 
جنوبا: اجمللس اجلماعي بدير القصيبة 

شرقا: وشاوش محمد
غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11فبراير 1996 املوافق 

لـ21 رمضان 1416 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أغسطس 2020 على الساعة 

09 صباحا

مطلب رقم 55715 - 10 
تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

طالبي التحفيظ 
1 -السيد حميد الكجولي بن محمد بنسبة 01/2 

2 -السيدة اكرام الوزاني بنت عبد السالم بنسبة 01/2
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الهناء".

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

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

مساحته : 07 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل
شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل

جنوبا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل و
غربا: ليمي عبد الرحمان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 27ديسمبر 2019 

املوافق لـ30 ربيع الثاني 1441 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أغسطس 2020 على الساعة 

10 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55716 - 10 
تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

طالبو التحفيظ : السادة 
1 - عبد الرحيم اخليراوي بن عبد الهادي بنسبة 14/40

2 - نادية تونسي بنت احمد بنسبة 05/40
3 - وداد اخليراوي بنت عبد الهادي بنسبة 07/40.
4 -حامت اخليراوي بن عبد الهادي بنسبة 14/40. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا "السالم".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "السالم". 

مشتمالته: أرض فالحية . 
موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد ايعيش احملل املدعو 

دوار ايت املاجدي. 
مساحته :01هـ 25 آ تقريبا. 

حدوده
شماال: الرسم العقاري رقم 34686 / 10 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 
جنوبا: ا لرسم العقاري رقم 54483 / 10 

غربا: الرسم العقاري رقم 20063 / 10 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 نونبر 1991 املوافق لـ27 ربيع 

الثاني 1412 
 2017 29ديسمبر  بتاريخ  وفريضة  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

املوافق لـ10 ربيع الثاني 1439 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27أغسطس 2020 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 55717 - 10 
تاريخ اإليداع : 23 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة محجوبة العرباوي بنت موحى
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "العرباوي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "العرباوي". 
مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد سليمان. 
مساحته : 31 آ 60 س تقريبا. 

حدوده
شماال: الغرفي محمد 

شرقا: ورتة العربي بن الصغير و فاضمة داني و وكالة احلوض املائي الم 
الربيع بني مالل 

جنوبا: فتحي احمد 
غربا: العرباوي صالح و وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك

املوافق   2002 29مارس  بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  -رسم   1
لـ14 محرم 1423

2 - شهادة إدارية عدد 43 بتاريخ 7 فبراير 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28أغسطس 2020 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 55718 - 10 
تاريخ اإليداع : 23 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلبيب الراضي بن حدو. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الراضي".

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

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 
املدعو دوار ايت حبيبي تلكانت 

مساحته : 82 س تقريبا. 
حدوده 

شماال: بلخير عبد الرحيم 
شرقا: حدو الراضي 

جنوبا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 
غربا : الراضي احملجوب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك

املوافق   1977 فبراير   10 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1
لـ20 صفر 1397 

املوافق   2018 25ابريل  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2
لـ8 شعبان 1439 . 

3 -شهادة إدارية عدد 07 بتاريخ 12 مارس 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28أغسطس 2020 على الساعة 

11 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55719 - 10 
تاريخ اإليداع : 23 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد رمضان بن صالح 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا رمضان".

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

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو عني الغازي . 
مساحته : 01 آ 44 س تقريبا. 

حدوده
شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: موحى اعبو و الرسم العقاري رقم 61020 / 10
جنوبا: سعيد اعلي 

غربا: موحى بن جغى 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك
 1980 23سبتمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ14 ذو القعدة 1400 

2 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 26أغسطس 2019 املوافق لـ24 
ذو احلجة 1440 

3 -رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 30أغسطس 2019 املوافق لـ28 
ذو احلجة 1440 

4 -رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 11أكتوبر 2019 
املوافق لـ12 صفر 1441

5 - رسم عدلي موضوعه وكالة مصادق عليها بتاريخ 21أكتوبر 2019 
املوافق   2019 31ديسمبر  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  -رسم   6

لـ4 جمادى األولى 1441 
املوافق   2020 مارس   10 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  7

 لـ15 رجب 1441 
9 -شهادة إدارية عدد 34 بتاريخ 8 يونيو 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31أغسطس 2020 على الساعة 
09 صباحا.

مطلب رقم 55720 - 10 
تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : السيد ة خادجة موقدادير بنت حمادي 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلمريات".

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

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

مساحته : 01 آ 53 س تقريبا. 
حدوده

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 
شرقا: العروسي فاطمة 

جنوبا : ورثة عامري موحى 
غربا : اجمللس اجلماعي اوالد ايعيش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
27سبتمبر  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم   : التملك  سند 

2013 املوافق لـ20 ذو القعدة 1434 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31أغسطس 2020 على الساعة 

11 صباحا

مطلب رقم 55721 - 10 
تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالبي التحفيظ : 
1 -السيد احمد شفيق بن عباد بنسبة01 /2

2 - السيد عبد الرحمان شفيق بن عباد بنسبة 01/2
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "زيتون حملال".

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

موقعه : مدينة بني مالل احملل زيتون حملال. 
مساحته : 64 س تقريبا. 

حدوده
شماال: الرسم العقاري رقم 43610 / 10 
شرقا: الرسم العقاري رقم 41055 / 10 

جنوبا: ا جمللس اجلماعي ببني مالل 
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غربا : الرسم العقاري رقم 39784 / 10 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك
1 -رسم عدلي موضوعه نسخة من اراثة بتاريخ 24يونيو 1987 املوافق 

لـ27 شوال 1407
2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 4 ديسمبر 2012 املوافق 

لـ19 محرم 1434 
املوافق   2019 25مارس  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   3

 لـ18 رجب 1440 
4 -. شهادة إدارية عدد 205 بتاريخ 16ابريل 2019. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31أغسطس 2020 على الساعة 
13 زواال

مطلب رقم 55722 - 10 
تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالبو التحفيظ : السيدات والسادة 
1 -فرحات عبد الكرمي بن محمد بنسبة 14/96. 

2 -احلويط رابحة بنت الشرقي بنسبة 12/96
3 -احلسنية فرحات بنت محمد بنسة 07/96
4 -فرحات الزوهرة بنت محمد بنسبة 07/96
5 -فرحات حليمة بنت محمد بنسبة 07/96
6 -فرحات امينة بنت محمد بنسبة 07/96

7 - فرحات املصطفى بن محمد بنسبة 14/96
8 - فرحات جناة بنت محمد بنسبة 07/96

9 - فرحات فاحتة بنت محمد بنسبة 07/96
10 -فرحات احمد بن محمد بنسبة 14/96. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "سيدي حمو الزين".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سيدي حمو الزين ". 

مشتمالته: أرض عارية . 
موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو قرب املسيرة 2. 

مساحته : 28 آ 62 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم 85210 / 10 
الشرقي  ورثة  احمد من  ، مدكر كبو ومدكر  شرقا: مدكر مصطفى 

بن امبارك 
جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك
املوافق   1989 12يونيو  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

 لـ8 ذو القعدة 1409 
املوافق   2007 31ماي  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ14 جمادى األولى 1428 
املوافق   2007 يوليوز   5 بتاريخ  فريضة  موضوعه  عدلي  -رسم   3

 لـ19 جمادى اآلخرة 1428 
4 -شهادة إدارية عدد 2008 بتاريخ 23يونيو 2008 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت سبتمبر 2020 على الساعة 
09 و00 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اخلير" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 51285 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1076 

املؤرخــة في 14 أغسطس 2020

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 19 يونيو 2019 فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   10  - التحفيظ عدد 51285  امللك املدعو" اخلير" موضوع مطلب 

 " املدعو  احملل  تاكزيرت  و جماعة  قيادة  القصيبة  دائرة  مالل  بني  بإقليم 

األصلي  التحفيظ  طالب  اسم  في  حتفيظه  مسطرة  "تتابع  فرياطة 

وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 07 هـ 45آ 40 س عوضا 

عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ.

ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املذكور. 

احملافظ على االمالك العقارية ببني مالل    

          الشرقي الشوبي

 

محافظة سطات

مطلب رقم 41075 - 15

تاريخ االيداع : 16 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد بنطنجي بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض املرس"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة ومركز سيدي الذهبي.

مساحته: 01 هـ 04 آ 14 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : حسن الباهي؛

شرقا : حسن الباهي؛الطريق؛مطلب عدد 14608/15؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : نبيل صبري.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 05 جمادى الثانية 1441 موافق 31 يناير2020؛

- رسم شراء مؤرخ في 05 جمادى الثانية 1441 موافق 31 يناير2020.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:18 اغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41076 - 15

تاريخ االيداع : 16 يونيو 2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد قبلي بن لعرج.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار عائشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار عائشة"

نوعه:أرض فالحية.
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موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة مكارطو؛دوار اوالد مومن 
اوالد احمامة.

مساحته: 07 هـ تقريبا. 
حدوده:

شماال:اخلضير بن الشيخ؛
شرقا: احلاج عبداهلل بن محمد؛ورثة اخملتاركابة؛

جنوبا:احلاج صالح بن صالح؛
غربا:محمد بن محمد بن الشيخ.

احلقوق العينية:الشيء.
أصل امللك:

االولى 1407 موافق  22 جمادى  - نسخة من رسم ملكية مؤرخ في 
23 يناير 1987.

- تصريح بالشرف مؤرخ في 10 يونيو 2020.
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:18 اغسطس 2020 على 

الساعة احلادية عشر.
    احملافظ على االمالك العقارية بسطات

         محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات 

مطلب رقم 38478 - 16
تاريخ االيداع : 29  يونيو 2020.

طالب التحفيظ : كرمي احلسني بن سيدي عسو .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان حمري  ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان حمري  ".
نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت اجملدوب ايت بابا عال.
مساحته : 92 آ 30 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : ممر ؛

جنوبا : بوشت مينة  ؛
 شرقا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري 65288/16. 
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
 23 موافق   1441 االخر  ربيع  من   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

ديسمبر 2019 ؛
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 من جمادى االولى 1441 موافق 11 

يناير 2020 ؛
- وكالة عرفية مؤرخة في 26/06/2020. ؛

مطلب رقم  38479 - 16
تاريخ االيداع : 29  يونيو 2020.

طالب التحفيظ : عشاق احمد بن حلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان سيدي موسى  ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان سيدي موسى  ".
نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس ايت امحمد ايت عال.
مساحته : 03 هـ 85 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : الطريق ؛

جنوبا : احلرشاوي حمادي ؛
 شرقا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري 33041/16 ، مطلب 22829/16. 
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
 25 موافق   1439 االول  ربيع   6 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

نوفمبر2017 ؛
 12 موافق   1141 االول  ربيع  من   14 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

نوفمبر2019 ؛
- شهادة ادارية مؤرخة في 05/03/2020 عدد 06/ ج ت/م ت/ ؛

 احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 
            عزالدين شاكر

محافظة خريبكة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » بالد رشيدي« 
مطلب التحفيظ رقم 1558 - 18 الذي ادرجت  خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 3871 املؤرخة في 21 يناير1987.  
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23 يوليو 2004، فإن مسطرة حتفيظ 
الكائن   18  - رقم 1558  التحفيظ  »بالد رشيدي« مطلب  املدعـو  امللك 
رشيدي  السيد  إسم  في  تتابع  عبدون  أوالد  جماعة  خريبكة  بدائرة 
املذكور  التحفيظ  طالب  بصفته  محمد  بن  الطاهر  احلاج  بن  البشير 
الناجتة عن التصميم العقاري  20 س  آ  أعاله مبساحة قدرها 3هـ 83 
و60آر  واملقدرة 03هكتار  املطلب  ايداع  بها عند  املصرح  تلك  بدال من 

وذلك بناءا على العقود املدلى بها سابقا .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » اسرير« 
مطلب التحفيظ رقم 7321 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4327 املؤرخة في 04 أكتوبر1995.  
مسطرة  فإن   ،2004 يوليو   01 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى   
حتفيظ امللك املدعو »اسرير« مطلب التحفيظ رقم 7321 - 18 الكائن 
بدائرة أبي اجلعد جماعة أوالد اكواوش تتابع في إسم السيد خمريش 
مبساحة  أعاله.  املذكور  التحفيظ  طالب  بصفته  امحمد  بن  محمد 
تلك  من  بدال  العقاري  التصميم  عن  الناجتة  20 س  آ   99 1هـ  قدرها 

املصرح بها عند ايداع املطلب واملقدرة هكتار واحد و80آر .
وذلك بناءا على العقود املدلى بها سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا 

موجب حتقيق مساحة عدلي مؤرخ في 05 جمادى األولى.
        احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة

       عبد الكرمي بوسيف 
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محافظة سال املدينة

مطلب  رقم 3582 - 20

تاريخ اإليداع : 29 يونيو 2020 .

طالبة التحفيظ :  السيدة هدى العدلي بنت محمد بصفتها مالكة منفردة.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "هدى "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هدى "

نوعه :  دار للسكن من طابق أرضي وطابقني علويني .

موقعه : سال املدينة ، قطاع 3 زنقة بيوكرة رقم 9 مقاطعة بطانة . 

مساحته : 64 س تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة بيوغرة.

شرقا : ورثة العربي السهلي. 

جنوبا : ورثة عائشة العبدية والبابوي عبد القادر

غربا : ورثة اخلمار .

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك :  

1 - نسخة رسم شراء عدلي مضمن أصله حتت عدد56 صحيفة 58 

كناش 1 رقم 50بتاريخ 6 ربيع الثاني 1374 توثيق سال.

2 -عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 23 أبريل 1976.

3 -رسم اراثة عدلي بتاريخ فاحت رمضان 1433 - )21 يوليو 2012( سجل 

بعدد 172 صحيفة 218 كناش التركات رقم 77.

4 -نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 30 يناير 2019

5 -نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 صفر 1440 - )5 نوفمبر 2018( ضمن 

بعدد 151 صحيفة 186 كناش التركات رقم 8/16.

6 -نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 29 أكتوبر 2018

 )2018 اغسطس   13(  -  1439 احلجة  ذي   01 في  مؤرخ  -رسم شراء عدلي   7

سجل بعدد 109 صحيفة 110كناش األمالك رقم 22 - 2018.

أكتوبر 2018(  03(  - - رسم شراء عدلي مؤرخ في23 محرم 1440   8

سجل بعدد 188 صحيفة 224 كناش األمالك رقم 19/18 .

)05 نوفمبر 2018(   - 9 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 صفر 1440 

سجل بعدد 212 صحيفة 251

10 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 صفر 1440 - )05 نوفمبر 2018(

سجل بعدد213 صحيفة 252 كناش األمالك رقم 19/18.

11 -شهادة ادارية 93/18 بتاريخ 27 أبريل 2018

12 -عقد وكالة توثيقي بتاريخ 08 يونيو 2018.

التاريخ املقرر مت تأجيله تطبيقا ملقتضيات املرسوم املؤرخ في 24 مارس 

2020 املتعلق بإعالن حالة الطوارىء الصحية . 

مطلب  رقم 3583 - 20

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020 .

طالبو التحفيظ :  السادة اآلتية أسماؤهم :

1( عبد النبي اومنانة ابن عمر

2( ابراهيم اومنانة ابن عمار

الثلث  الشياع بنسبة  ابن عمر مالكون على  اومنانة  احلميد  3( عبد 

لكل واحد منهم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املهدي "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املهدي "

نوعه :  دار للسكن من طابق ارضي وطابق علوي واحد.

موقعه : سال املدينة ، زنقة ابن رشد رقم 17 حي املزرعة مقاطعة تابريكت .

مساحته : 01 آر 69 س تقريبا

حدوده : 

شماال : السيد لكبير احلرمة.

شرقا : السيد حمزة حميم. 

جنوبا : الرسم العقاري 45308 - 20.

غربا : زنقة ابن رشد .

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك :  

28 رجب 1341هـ  لرسم حتديد عدلي مؤرخ في  - صورة شمسية   1

)أصله مودع باملطلب امللغى عدد 31951ر(. 

2( صورة شمسية لرسم شراء عدلي في متم شوال 1346 )21 أبريل 1938( ، 

) أصله مودع باملطلب امللغى 31951ر. 

3( صورة شمسية لعقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 22 ماي 1961 

)أصله مودع باملطلب امللغى عدد 31951ر(. 

4( عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 22 يناير 1965. 

5( رسم إراثة عدلي مؤرخ في 15 جمادى الثانية 1415 )19 نوفمبر 1994(. 

األول  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  رسم  من  لألصل  مطابقة  نسخة   )6

1439)14 ديسمبر 2017(. 

7( رسم صدقة عدلي مؤرخ في 04 جمادى الثانية 1439 )20 فبراير 2018(. 

8( شهادة الوفاة رسم عدد 157 مؤرخة في 08 يناير 2020.

9( شهادة مطابقة اإلسم محررة بسال في 04 مارس 2020. 

10( شهادة الوفاة رسم عدد 244 مؤرخة بسال في 05 مارس 2020. 

11( عقد ازدياد رقم 37 حرر بجماعة عرباوة بتاريخ 14 ماي 2020. 

12( شهادة إدارية رقم 17/171 بتاريخ 05 ديسمبر 2017. 

التاريخ   .2019 ديسمبر   23 بتاريخ  عليها  مصادق  عرفية  وكالة   )13

املقرر مت تأجيله تطبيقا ملقتضيات املرسوم املؤرخ في 24 مارس 2020 

املتعلق بإعالن حالة الطوارىء الصحية . 

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

القصباوي سارة       
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محافظة تازة

مطلب رقم 21251 - 21
تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 

طالب التحفيـظ : محمد بن ملقدم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حتت الدار "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حتت الدار ".
نوعه : أرض عارية .

موقعه : اقليم ودائرة تازة،قيادة وجماعة باب مرزوقة،
مساحته : 78 ار 54 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : عبد الواحد؛ 

شرقا : كريد؛
جنوبا : ورثة الزهرة؛

غربا : هدان عالل. 
احلقوق العينية : ال شيء.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في10 ربيع الثاني 1437 موافق 21 يناير 2016.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في10 صفر 1440 موافق 09 اكتوبر 2019.

االمضاء  مصحح  عرفي  مقاسمة  عقد  من  األصل  طبق  نسخة   -
بتاريخ : 5 فبراير 2020

- شهادة عدم اخملالفة املؤرخة في : 06 فبراير 2020.
- صورة شمسية مصادق عليها من رسم وكالة عدلي مؤرخ في : 20 

اكتوبر 2003.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 اغسطس 2020 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21252 - 21
تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020.

طالب التحفيـظ : محمد بن ملقدم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حوز الدار "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حوز الدار".
نوعه : أرض فالحية .

 : املدعو  احملل  مرزوقة،  باب  وجماعة  قيادة  تازة،  ودائرة  اقليم   : موقعه 
حوز الدار.

مساحته : 01 هـ تقريبا. 
حدوده : 

شماال : هدان عالل؛ 
شرقا : هراكس وهدان عالل ؛

جنوبا : هدان عالل ؛
غربا : هدان عالل. 

احلقوق العينية : ال شيء.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في10 صفر 1440 موافق 09 اكتوبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في21 ربيع االول1438 موافق 21 ديسمبر 2016.
شهادة عدم اخملالفة عدد 21 ج ت/ ب.م املؤرخة في : 06 فبراير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 اغسطس 2020 على 
الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21253 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020 

طالب التحفيـظ : عبد الرزاق كتابي بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تغروت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تغروت ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : اقليم تازة،بلدية تاهلة،حي الفتح،

مساحته : 99 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الوكيلي محمد؛ 

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : ورثة كتاني أحمد. 

احلقوق العينية : ال شيء.

- رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في : 27 ديسمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : 05 شتنبر2019.

رسم اراثة عدلي مؤرخ في : 22 مارس 2008.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في : 14 اكتوبر 2019.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في : 16 اغسطس 2019. 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في : 26/09/2019.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في : 30 اغسطس 2019. 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في : 03/12/2019. 

- شهادة ادارية عدد 21/ج ت/م ت مؤرخة في : 02 مارس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 اغسطس 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21254 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2020.

طالبي التحفيـظ :

1 - محسن املشووط بن ادريس

2 - مصطفى املشووط بن ادريس

3 - اسماء املشووط بنت ادريس على الشياع سوية بينهما،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مزاورو "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مزاورو".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم تازة، دائرةو قيادة تايناست ،جماعة الكوزات، دوار عني صالح،

مساحته : 07 ار 61 تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مهان املشواط ومن معه؛ الهيداني أحمد.

شرقا : محسن املشواط ومن معه ؛

جنوبا : املشواط محمد؛

غربا : محسن املشواط ومن معه ، ورثة املشواط محمد. 

احلقوق العينية : ال شيء.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : 28 مارس 2001 .

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : فاحت مارس 2006
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- شهادة املطابقة عدد 08 في : 04 مارس 2020
شهادة ادارية مؤرخة في : 06 مارس 2020عدد21/2020 عن جماعة الكوزات.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 اغسطس 2020 على 
الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21255 - 21
تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد عرقوب الشعير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد عرقوب الشعير".
نوعه : أرض بها مسجد .

موقعه : اقليم تازة، دائرةو قيادة تايناست ،جماعة الطايفة، دوار القصبة،
مساحته : 18 ار 64 تقريبا. 

حدوده : 
شماال : الكبير علي.

شرقا : ورثة الضاوية محمد ؛
جنوبا : ممر عمومي؛
غربا : الكبير علي. 

احلقوق العينية : ال شيء.
احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 اغسطس 2020 على 
الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21256 - 21
تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض مسجد النور "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض مسجد النور".
نوعه : أرض عارية .

احملل  الكوزات،  ،جماعة  تايناست  قيادة  دائرةو  تازة،  اقليم   : موقعه 
املدعو : منزل أوالد الطيب ،
مساحته : 19 ار 51 تقريبا. 

حدوده : 
شماال : ورثة مهدي الطيبي.

شرقا : محمد موحناش؛ ورثة الطيبي سي موح،
جنوبا : كعوان أحمد،
غربا : كعوان أحمد. 

احلقوق العينية : ال شيء.
احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 اغسطس 2020 على 
الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21257 - 21
تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020 

طالب التحفيـظ : عبد السالم الطيبي بن محمد،
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ازوتار "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بيسالم ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة تازة، احملل املدعو : حي السالم

مساحته : 01 ار 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 2763/ف؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : طالب التحفيظ. 

احلقوق العينية : ال شيء.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في26 جمادى الثانية 1441 موافق 21 فبراير 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : 14 اكتوبر 1985

- شهادة ادارية مؤرخة في : 13 فبراير 2020 عدد : 15 05ج. ت /ق.ت.ت.م

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في : 24 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 اغسطس 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21258 - 21

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020 

طالب التحفيـظ : عبد العزيز الصغير ابن عبد اهلل،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلواط "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلواط ".

نوعه : أرض عارية .

 : املدعو  احملل  مرزوقة،  باب  وجماعة  قيادة  تازة،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

دوار احلادة،

مساحته : 17 ار 85 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلجلي أحمد؛ 

شرقا : قويق عياد، احلجلي أحمد،

جنوبا : ممر عمومي، الرسم العقاري عدد : 65080 - 21

غربا : الشعبة. 

احلقوق العينية : ال شيء.

- رسم شراء عدلي مؤرخ 14  فبراير 2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 02 فبراير 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في : 17 يونيو 2020 عدد54ج. ت /ب.م

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 اغسطس 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21259 - 21

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020 

طالب التحفيـظ : عبد العزيز الصغير ابن عبد اهلل،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الهوات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الهوات".

نوعه : أرض عارية .

 : املدعو  احملل  مرزوقة،  باب  وجماعة  قيادة  تازة،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

دوار يوسف،

مساحته : 77 ار 90 س تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : السراف بوجمعة، العساوي عبد العالي، حسن بولوط؛ 

شرقا : حودة عبد القادر،

جنوبا : حودة عبد القادر ،

غربا : حمدوش محمد، التشح احلسني. 

احلقوق العينية : ال شيء.

- رسم شراء عدلي مؤرخ 30 نوفمبر 2019.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 13 ابريل 2008.

- شهادة عدم اخملالفة مؤرخة في : 17 يونيو 2020 عدد53ج. ت /ب.م

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في : 31 اكتوبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 اغسطس 2020 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21260 - 21

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020 

طالب التحفيـظ : احلسني قريش ابن احمد،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " االرض الباردة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االرض الباردة".

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني .

موقعه : اقليم تازة، بلدية واد امليل حي أكال، 

مساحته : 01 ار 11 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشارع؛ 

شرقا : عبد العزيز الراشدي،

جنوبا : أحمد جلهر

غربا : حمادي حليمة. 

احلقوق العينية : ال شيء.

- رسم شراء عدلي مؤرخ 25  اكتوبر 2011.

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 04 مارس 2010.

- رخصة السكن مؤرخة في : 14 يناير 2015 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 اغسطس 2020 على 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 61261 - 21

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املسجد القدمية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املسجد القدمية".

نوعه : أرض بها كتاب قراني ومرافقه .

موقعه : اقليم تازة، دائرة اكنول،جماعة سيدي علي بورقبة، دوار الدوائر،

مساحته : 05 ار 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ممر عمومي، الواد ،

شرقا : ورثة أقوظاض أحمد ؛

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : الطريق. 

احلقوق العينية : ال شيء.

احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 اغسطس 2020 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 61262 - 21

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد سيدي عبد اهلل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد سيدي عبد اهلل".

نوعه : أرض بها مسجد ومرافقه .

احملل  بورقبة،  علي  سيدي  اكنول،جماعة  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

املدعو : اخلبابة،

مساحته : 31 ار09 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة محند تلعالشت،

شرقا : ورثة عبد القادر ابو الغازي ؛

جنوبا : مقبرة سيدي عبد اهلل؛

غربا : ورثة اليعكوبي محند علي. 

احلقوق العينية : ال شيء.

احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 اغسطس 2020 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21263 - 21

تاريخ اإليداع : 63 يونيو 2020 

طالب التحفيـظ : عثمان بومعقل ابن علي،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغروت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تاغروت".

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول .

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة حي النهضة،

مساحته : 03 ار 06 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حلسن قزبور؛ 

شرقا : ورثة عقة بن سعيد،

جنوبا : الكومري احلسني ،

غربا : حلسن قزبور. 

احلقوق العينية : ال شيء.

- رسم شراء عدلي مؤرخ 14 يونيو 2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : 17 ابريل 1977.

نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في : 14 مارس 1965

- شهادة ادارية مؤرخة في : 18 يونيو 2020 عدد33/ج.ت/ م.ت.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 اغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : “ مكتب البريد حد امسيلة“ 

مطلب رقم : 20805 - 21

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسميةعدد : 1075 

املؤرخة فـي : 07 اغسطس 2019 .

مسطرة  فإن   ،2019 سبتمبر   09  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  بمقتضى 

املودعة سابقا  احلجج  بنفس   ، فصاعدا  اآلن  من  تتابع  املذكور  امللك  حتفيظ 

تأييدا للمطلب املذكوروكذا نسخة من القرار الوزاري املشترك رقم 04 .1694 

بتاريخ  عدد5251  الرسمية  باجلريدة  صدر  والذي   2004 يوليو   24  : في  املؤرخ 

انتقلت  التي  العقارات  لوائح  على  باملصادقة  املتعلق  و   2004 سبتمبر   27

ملكيتها الى بريد املغرب او الى اتصاالت املغرب وكذا نسخة من نص القانون 

رقم 24.96 وكذا نسخة من مرسوم رقم 196.98.2 املنشور باجلريدة الرسمية 

عدد 4564 بتاريخ : 26 فبراير 1998.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : “ عني العرايس “

مطلب رقم : 20025 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 2020 املؤرخة فـي : 15 اغسطس 2018 .

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

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

التصميم العقاري و هي : 15 ار 35 س بدال من املساحة املصرح بها 

عند إيداع مطلب التحفيظ و هي : 08 ار 78 س ، وذلك بناء على نفس 

احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة     

 

محافظة احلسيمة

 

مطلب رقم 131184 - 24

تاريخ اإليداع : 26يونيو 2020.

طالبو التحفيظ : 

املرابط محمد بن محمد بنسبة 2/14

مليكة املرابط بنت محمد بنسبة 1/14

يامنة املرابط بنت محمد بنسبة 1/14

املصطفى املرابط بن محمد بنسبة 2/14.

لعزيزة املرابط بنت محمد بنسبة 1/14

نادية املرابط بنت محمد بنسبة 1/14

حفيظة املرابط بنت محمد بنسبة 1/14

جمال املرابط بن محمد بنسبة 2/14

مبروكة املرابط بنت محمد بنسبة 1/14

عبد احلق املرابط بن محمد بنسبة 2/14

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرابط".

نوعـه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني

"شارع   : املدعو  احملل  إمزورن،  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

السعودية رقم 107"

مساحته : 95 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : الشارع ؛

جنوبا : محمد أبركان؛

غربا : بولقجار محمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي أصلها مؤرخ في 30 يونيو 2011. 

صورة طبق األصل لرسم إراثة وفريضة عدلي أصلها مؤرخ في 

02 ديسمبر 2019 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 11 فبراير 2020

وكالة عرفية خاصة ثابتة التاريخ في 02 مارس 2020

إدارية عدد 1266 أصلها مؤرخ في  صورة طبق األصل لشهادة 

فاحت اغسطس 2017

أصلها مؤرخ   340/2013 رقم  لقرار جماعي  األصل  صورة طبق 

في 28 نوفمبر 2013

أصلها  العامة  اجلماعية  األمالك  شغل  لرخصة  األصل  طبق  صورة 

مؤرخ في 29 نوفمبر 2013

شهادة إدارية مؤرخة في 27 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 اغسطس 2020 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41431 - 27

تاريخ االيداع : 29 يونيو 2020 . 

طالب التحفيظ : محمد ايت احميد بن سيدي احمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ايت احميد "

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول.

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : سيدي بوتزكاغت .

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد اصبيطري؛ 

شرقا : عبد السالم بوصمعة ؛



2965 عدد 1123 - 16 ذوالقعدة 1441 )08 يوليو 2020(

جنوبا : عبد الغني مستاكو؛

غربا : الزنقة )ملك بلدي(.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراءعدلي عدد 1008 مؤرخ في 24 يوليو 2005 ؛

2 - شهادة ادارية عدد91 مؤرخة في 18 ماي 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت سبتمبر 2020 

على الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41432 - 27

تاريخ االيداع : 30 يونيو 2020 . 

طالب التحفيظ : قسو اطويل بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قسو "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة موحى وحمو الزياني ، جماعة 

البرج ، املكان املدعو : ايت بومزيل .

مساحته : 67 ار80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي (؛ 

شرقا : الطريق) ملك عمومي (؛

جنوبا : ورثة حمو ؛

غربا : الطريق ، الشعبة ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 843 مؤرخ في 06 يوليو 2009 ؛

2 - شهادة ادارية عدد03 مؤرخة في 25 فبراير 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت سبتمبر 2020 

على الساعة الثانية و 30 د .

مطلب رقم 41433 - 27

تاريخ االيداع : 30 يونيو 2020 . 

طالب التحفيظ : احلاج موك علي بن عقى.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلاج "

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي الفتح ، زنقة 03 رقم 07 .

مساحته : 57 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة زرطة حدو؛ 

شرقا : الزنقة )ملك بلدي(؛

جنوبا : الزنقة )ملك بلدي(؛

غربا : موك علي عقى.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدد 370 مؤرخ في 21 نوفمبر 2019 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت سبتمبر 2020 

على الساعة الثانية و 30 د .

مطلب رقم 41434 - 27

تاريخ االيداع : 30 يونيو 2020 . 

طالبة التحفيظ : لطيفة النفطي بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لطيفة "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي املسيرة .

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : غاغا عالي؛ 

شرقا : الزنقة )ملك بلدي(؛

جنوبا : فاطمة غاغا ؛

غربا : ابراهيم غاغا .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 2344 مؤرخ في 04 سبتمبر 1995.

2 - شهادة ادارية عدد103 مؤرخة في 23 يونيو 2020.

 2020 02 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41435 - 27

تاريخ االيداع : 30 يونيو 2020 . 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار مسجد احلسني "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول.

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة و جماعة القباب ، املكان املدعو : حي احلسني .

مساحته : 02 آر80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اعطار سي حوسى ؛

شرقا : ورثة موحى احمو ، برادعي اعراب؛

جنوبا : االحباس )ملك حبسي(؛

غربا : الزنقة )ملك قروي( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع طيلة املدة القانونية.

 2020 02 سبتمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 12 و 30 د .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم     
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محافظة تاونات

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "املشروع ". 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4186 

املؤرخة في 20 يناير 1993 .

مبقتضى رسم عدلي مؤرخ في 04 فبراير 2020 مرفق بوكالة توثيقية 
سبتمبر   25 مؤرخةفي  عدلية  ووكالة   2019 ماي   2 في  مؤرخة 
2019  فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو " املشروع " موضوع مطلب 
37 الكائن باقليم تاونات دائرة تيسة جماعة  التحفيظ عدد 2578 - 
بوعروس احملل املدعو عني كطارة و املتكون من ارض فالحية ، تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم السادة : 
احمد قلوبي بن عبو بنسبة 24373119/38743155

محمد قلوبي بن احمد بنسبة 4790012/38743155
رشيد قلوبي بن احمد 4790012/38743155

عبد املالك قلوبي بن احمد بنسبة 4790012/38743155 استنادا على 
الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور

و كذا : 
عقد توثيقي بتاريخ 9 و 13 نوفمبر 2019 ،

و ثالث و كاالت عدلية مؤرخة في 20 فبراير 2017 و 21 اكتوبر 2018 
و9 اكتوبر 2019 .

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات
بن طامة يوسف      

 

 محافظة تارودانت

مطلب رقم 31733 - 39
تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد دهبي عبو بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك دهبي «.    

نوعـه : ارض عارية.
موقعه : دوار اداوكليد جماعة الكدية البيضاء قيادة اوالد امحلة دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.
مساحته : 02 ار 90 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : واديع احلمري؛ 

شرقا : الطريق؛ 
جنوبا : عمي بوجمعة؛

غربا : عمي بوجمعة؛
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 
- محرر تابث التاريخ لعقد بيع مؤرخ في فاحت يوليو 2019.

- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2013.
- شهادة ادارية مؤرخة في 22 يوليو 2019.

مطلب رقم 31734 - 39

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020.

طالبو التحفيظ :

-  فضمة الفقير بنت محمد بنسبة 6/48. 

- السيد عمر ايت الفقير بن احلسن بنسبة 14/48. 

- السيد ابراهيم ايت الفقير بن احلسن بنسبة 14/48. 

- السيدة مليكة ايت الفقير بنت احلسن بنسبة 7/48. 

- السيدة نعيمة ايت الفقير بنت احلسن بنسبة 7/48. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار ايت الفقير «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق سفلي وطابقني علويني.

موقعه : املركز بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 19 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسن ايت الفقير؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : حسن ايت عبيد؛

غربا : عبد الكبير ايت عبيد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 1999.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 اكتوبر 2017.

مطلب رقم 31735 - 39

تاريخ اإليداع : 29 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف ايت املعلم بن ادريس. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » البحيرة «.    

نوعـه : أرض فالحية.

ودائرة سيدي موسى احلمري  البيرة جماعة اسن قيادة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 02 ار 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة مبارك بن محمد وورثة سعيد بن العربي؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : محمد بومكيس بن سعيد؛

غربا : عمر بن عياد واملقبرة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2020.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 يونيو 2019.

مطلب رقم 31736 - 39

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد الكريني بن عمر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بحيرة السدر «.    
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نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار الكراويط جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 30 ار 06 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق واحلسني مومن؛ 

شرقا : احلسني مومن؛ 

جنوبا : ورثة احمد مومن منهم عيسى الدهبي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 09 اكتوبر 2019.

مطلب رقم 31737 - 39

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان حتت الصهريج «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : مزارع تزمورت جماعة وقيادة تازمورت اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 15 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني اشتوك؛ 

شرقا : الطريق؛ 

عدد  التحفيظ  ومطلب  حلبان  اهلل  عبد  القرشي،  ايت  ورثة   : جنوبا 

15343 - 39؛

غربا : ورثة ايت منصور وابراهيم نايت صالح؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- اشهاد عدد 1543 مؤرخ في 23 يونيو 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

مطلب رقم 31738 - 39

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

العتيق  تزمورت  مسجد   «  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

ومرافقه «.    

نوعـه : بناية عبارة عن مسجد.

موقعه : مزارع تزمورت جماعة وقيادة تازمورت اقليم تارودانت.

مساحته : 21 ار 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- اشهاد عدد 1546 مؤرخ في 23 يونيو 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

مطلب رقم 31739 - 39

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : مزارع تزمورت جماعة وقيادة تازمورت اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 36 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : القدوري احلسني؛ 

شرقا : الشبوك احلسني، اخلضر والقدوري احلسني ؛ 

جنوبا : القدوري احلسني ومتنصوت خدوج واحمد اوحلاج؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- اشهاد عدد 1545 مؤرخ في 23 يونيو 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

مطلب رقم 31740 - 39

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة امحضارن «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : مزارع تزمورت جماعة وقيادة تازمورت اقليم تارودانت.

مساحته : 38 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اليعقوبي احمد؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- اشهاد عدد 1544 مؤرخ في 23 يونيو 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

مطلب رقم 31741 - 39

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة املوين مليكة بنت احمد.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : حي الكرسي بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 40 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : العربي الصويري؛ 

شرقا : احلبيب مقتصد؛ 

جنوبا : ولد عمر بن احلسن؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 28 ابريل 2009.

- شهادة ادارية مؤرخة في 13 ماي 2009.

مطلب رقم 31742 - 39

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل بادا بن محمد.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار الشرفة بلدية الكردان اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرياضي موالي عمر؛ 

شرقا : موسى عزي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 13 فبراير 2010.

- ملحق عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 ماي 2020.

- صورة شمسية لعقد قسمة عرفي مؤرخ في فاحت اكتوبر 2007.

- شهادة ادارية مؤرخة في 14 فبراير 2020.

مطلب رقم 31743 - 39

تاريخ اإليداع : فاحت يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد العلمي بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » وردة «.    

نوعـه : دار سفلية.

برحيل  اوالد  دائرة  تافنكولت  قيادة  و  ايت معال جماعة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 05 ار 64 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عمر وايت العليم احلسن؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الساقية وورثة ايت العليم؛

غربا : الطريق واملعصرة لورثة ايت العليم؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2020.

مطلب رقم 31744 - 39

تاريخ اإليداع : فاحت يوليو 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيدة محجوبة نويصري بنت العياشي بنسبة 1/4.

- السيدة مينة الغرباوي بنت عبد الهادي بنسبة 1/4.

- السيدة رقية الغرباوي بنت عبد الهادي بنسبة 1/4.

- السيدة عائشة الغرباوي بنت عبد الهادي بنسبة 1/4.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق سفلي وطابق اول.

موقعه : باب اخلميس خارج السور بلدية تارودانت.

مساحته : 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الغني اعثيمني واحلسن ايت منصور؛ 

شرقا : احلسني كوعبال؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبد الكبير بن عبيدو؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 05 اكتوبر 2010.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2003.

- اشهاد عرفي مؤرخ في 16 يونيو 2020.

- صورة شمسية لرخصة البناء عدد 05/452 مؤرخة في 13 سبتمبر 2005.

مطلب رقم 31745 - 39

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد السوداني عبد السالم بن فضول بن احلاج التهامي 

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

نوعـه : ارض فالحية بها دار سفليةمبنية من تراب، اسطبل وبئر.

موقعه : دار الفيضة جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 40 هـ 00 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة السوداني فضول بن احلاج التهامي؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2862 - 39، الرسم العقاري عدد 43589 

- 39 وورثة علينب موين منهم امحمد موين؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 19734 - 39؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في فاحت يوليو 1977.

- نسخة طبق االصل لنسخة رسم استمرار عدلي محرر اصلها في 

10 نوفمبر 2000.

- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 مارس 1966.

- حكم ابتدائي رقم 33/02 مؤرخ في 21 ماي 02 ملف حتفيظ عدد 21/99.

- قرار استئنافي رقم 290 مؤرخ في 19 يوليو 05 ملف حتفيظ عدد 97/02.

- قرار استئنافي رقم 24 مؤرخ في 26 يناير 2010 ملف حتفيظ عدد 32/07.

- قرار محكمة النقض رقم 1973 مؤرخ في 26 ابريل 2011 ملف مدني 

عدد 4820/1/1/2010.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخ في 15 مارس 2016.

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخ في 05 سبتمبر 2006.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » رياض احلدادة « 

مطلب رقم 28432 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 1034 املؤرخة في 24 اكتوبر 2018.

مسطرة  فان   2020 يونيو   26 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" رياض احلدادة " موضوع مطلب التحفيظ عدد 

28432 - 39 الكائن باحلدادين درب املوقف اقليم تارودانت، ستتابع من 

االن فصاعدا وملساحة قدرها 01 ار 11 سنتيار في اسم نفس طالب 

تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك  التحفيظ، 

ملطلب التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- تقرير احلضور املؤرخ في 16 يونيو 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك عيسى 2 « 

مطلب رقم 2102 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 4194 املؤرخة في 17 مارس 1993.

مسطرة  فان   2020 يونيو   26 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  موضوع   "2 عيسى  ملك  املسمى"  امللك  حتفيظ 

عدد 2102 - 39 الكائن دوار اوالد امبارك جماعة ايكودار امنابها قيادة 

سيدي عبد اهلل اوموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت، ستتابع من 

التصريح  واحدة كما سبق  االن فصاعدا ولقطعتني بدال من قطعة 

القضائية  لالحكام  وتطبيقا  التحفيظ،  مطلب  ايداع  ابان  بذلك 

الصادرة في شأن التعرضات املقامة ضد مسطرة حتفيظ هذا املطلب 

فإن القطعة األولى من هذا امللك مثقلة بحق ارتفاق يتمثل في طريق 

5 أمتار ممتدة بني عالمات التحديد ع33 – ع34 و ع35 لفائدة  عرضها 

السيد بوقرن ابراهيم بن احمد.

كما ان مسطرة حتفيظ هذا املطلب ستصبح مجزأة على الشكل التالي : 

الثانية  القطعة  من  املتكون   * انكتوف  ملك   * اجلديد  اإلسم  حتت   -

البالغ مساحتها 07 هكتار 28 آر 80 سنتيار، احملدودة كما يلي : 

شماال : ورثة ايت سبيسي

شرقا : بوية محمد بن عبد النبي

جنوبا : فهمان الكزار ومطلب عدد 897 - 39

غربا : مطلب عدد 18303/س

في اسم السادة : 

مبارك بوقرن بن ابراهيم بنسبة 1/5 .

محمد بوقرن بن ابراهيم بنسبة 1/5 .

3 - العربي بوقرن بن ابراهيم بنسبة 1/5 .

4 - الفاطمي بوقرن بن ابراهيم بنسبة 1/5.

5 - احلسن بوقرن بن ابراهيم بنسبة 1/5.

االولى  القطعة  املتكون من  امللك  وملا تبقى من  القدمي  - حتت اإلسم 

مساحتها 26 هكتار 01 آر 00 سنتيار، احملدودة كما يلي : 

شماال : ورثة ايت ساسي

شرقا : املدني حماد والطريق

جنوبا : مطلب عدد 16423 - 39 وايت سبيسي

غربا : طالب التحفيظ والطريق

في اسم طالب التحفيظ االصلي السيد املوحماني عيسى بن الطيب.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  الكل 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

25 فبراير 2003 ملف حتفيظ  - حكم ابتدائي رقم 21 الصادر بتاريخ 

عدد 39/2000.

- قرار استئنافي رقم 380 الصادر بتاريخ 26 اكتوبر 2004 ملف حتفيظ 

عدد 35/2003.

- قرار اجمللس االعلى رقم 3230 الصادر بتاريخ فاحت نوفمبر 2006 ملف 

مدني عدد 2886/1/1/2005.

- قرار استئنافي رقم 269 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2016 ملف حتفيظ 

عدد 299/12.

- قرار استئنافي رقم 257 الصادر بتاريخ 21 مارس 2017 ملف حتفيظ 

عدد 157/2017.

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 24 ماي 2017.

- حكم ابتدائي اصالحي رقم 27 صادر بتاريخ 12 اكتوبر 2017 ملف 

حتفيظ عدد 23/17.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 18 يوليو 2018.

- االيداعني طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري بتاريخ 26 

 11 كناش   2005 ديسمبر   28 وبتاريخ   116 عدد   4 كناش   1994 يناير 

عدد928 اللذان سيصبحان الغيان بعد نشر هذه اخلالصة االصالحية.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

     عبد اهلل ارمو
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محافظة ميدلت         

مطلب رقم 35705 - 42

تاريخ اإليداع : 19 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : رئيس اجمللس اجلماعي اليتزر نيابة عن اجمللس اجلماعي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : السوق االسبوعي اليتزر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : السوق االسبوعي اليتزر. 

نوعه : أرض عبارة عن سوق؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو  السوق 

االسبوعي اليتزر.

مساحته : 02هـ67آر34س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2393 - 42؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : ورثة خطاب محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 80 االمالك  558 ص 349 كناش  رسم ملكية عدلي ضمن حتت عدد 

بتاريخ 07 ماي 2019

صورة شمسية لعقد بيع عرفي مؤرخ 26 ماي 2010

صورة شمسية لعقد اثبات متخلف عدلي ضمن حتت عدد 355 ص 

455 كناش التركات رقم 13 بتاريخ 22 يونيو 2009

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 12 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35706 - 42

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة اسليم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة اسليم. 

نوعه : أرض بها مقبرة؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو  اسليم.

مساحته : 15هـ 62آر 53 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : العاصى فليلو؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 12 سبتمبر 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35707 - 42

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اخنيس 5

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اخنيس 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو اخنيس.

مساحته : 02آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : ورثة حمو احساين؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : ورثة حمو احساين؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 13 سبتمبر 2020 على 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35708 - 42

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اخنيس 6

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اخنيس 6. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو  اخنيس.

مساحته : 25 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة حمو احساين؛

شرقا : ورثة حمو احساين؛

جنوبا : ورثة حمو احساين ؛

غربا : ورثة حمو احساين؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 



2971 عدد 1123 - 16 ذوالقعدة 1441 )08 يوليو 2020(

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 13 سبتمبر 2020 على 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35709 - 42

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ :

1 -امبارك يشو بن عدي

2 -ميمون يشو بن عدي

3 -محمد يشو بن عدي بنسب متساوية

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : وراء القصر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : وراء القصر. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو  مزرعة قصر كراندو.

مساحته : 08آر10س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : املصرف؛

شرقا : رسم عقاري رقم 20105 - 42؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : ورثة سعيد اهناش؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي ضمن حتت عدد 324 ص 419 كناش االمالك رقم 

53 بتاريخ 04 مارس 2020

ملحق اصالحي عدلي ضمن بكناش االمالك رقم 54 حتت عدد01 ص 1 

بتاريخ 16 يونيو 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 14 سبتمبر 2020 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35710 - 42

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املنزل عدد 13. 

نوعه : أرض بها بناء من سفلي؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو  إيتزار.

مساحته : 30 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عائشة لشمني؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : عائشة لشمني؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على 

الساعة : 09 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35711 - 42

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املنزل عدد 14. 

نوعه : أرض عبارة عن بيت؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو  إيتزار.

مساحته : 30 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الوالفي سي محمد؛

جنوبا : عبد القادر بلمقراش ؛

غربا : عبد القادر بلمقراش؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على 

الساعة : 10 : صباحا.

        

مطلب رقم 35712 - 42

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املنزل عدد 19. 

نوعه : بناية عبارة عن بيت؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر، احملل املدعو  إيتزار.

مساحته : 30س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : بلحو محمد؛

جنوبا : فضيلي أحمد ؛

غربا : بوحليك بوجمعة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 



عدد 1123 - 16 ذوالقعدة 1441 )08 يوليو 2020(2972

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 سبتمبر 2020 على 

الساعة10 : 30 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "عشوان " 

مطلب رقم 6775 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 817 املؤرخة في 27 أغسطس 2014  

مسطرة  فإن   ،2020 يونيو   25 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

الكائن   ،42  -  6775 رقم  املطلب  ذي  املسمى"عشوان"  امللك  حتفيظ 

االن فصاعدا  تتابع من  املدعو ميمالل،  و مدينة ميدلت، احملل  بإقليم 

التي اظهرها  آ 56 س  في إسم نفس طالب التحفيظ ومبساحة 06 

في  نشرت  التي  س   80 آ   05 مساحة  من  بدال  التكميلي  التحديد 

اجلريدة الرسمية اخلاصة بانتهاء التحديد. 

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت. 

                                                 حلسن اليعقوب. 

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9383 - 43

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020 ؛

طالب التحفيظ :  هشام ابليحة ابن عبد اجلليل؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أم اخلير"

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حارة الصورة، درب احلاج عمر رقم 7؛  

مساحته : 80 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : دار الغيابي؛

شرقا : الدريبة؛

جنوبا : دار الكتاوي ؛

غربا : دار البطايني؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشىء ؛

أصل امللك : 

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 45 صحيفة 56 كناش التركات رقم 143 

بتاريخ 31 ديسمبر 2013 توثيق مركش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1257 بتاريخ 16 يونيو 1994؛

رسم استمرار عدلي حفظ حتت عدد 1837 بتاريخ 08 يونيو 1993؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 27 أغسطس 2020 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9384 - 43

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد اللطيف مصافي بن عمر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرحية "

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون، اسطبلني، بئر وبيت من تراب؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار اجللود؛  

مساحته : 01 هكتار 07 أر 73 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : البلغيتي؛

شرقا : البلغيتي؛

جنوبا : الساقية الشعيبية ؛

غربا : الشاوي عبد الفتاح والبلغيتي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشىء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 361 صحيفة 319 ش 1 رقم 231 بتاريخ 

21 يناير 2016 مبراكش؛

 94 عدد  كناش ت   170 221 صحيفة  بعدد  عدلي ضمن  رسم شراء 

بتاريخ 05 يناير 2006

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 28 أغسطس 2020 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9385 - 43

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020 ؛

طالب التحفيظ : منعم محمد بن محمد طالب حتفيظ حق االنتفاع؛

ملياء منعيم بنت محمد طالبة حتفيظ حق الرقبة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منعيم "

نوعه : بناية مهدمة؛ 

موقعه : مراكش املدينة، باب دكالة، درب سيدي مسعود،عرصة ايهري رقم 208؛  

مساحته : 01 أر 91 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : سور مراكش؛

شرقا : فنيدة و ورثة ليمورية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 8656 - 43 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 42879 - 04؛

فنيدة  لفائدة  الهواء  حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

مساحته 18 سنتيار ؛

حق الهواء لفائدة ليمورية مساحته 21 سنتيار؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 277 صحيفة 278 كناش االمالك رقم 

277 في 01 يوليو 2019 بتوثيق مراكش؛

ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 344 صحيفة 330 كناش اخملتلفة 

رقم 252 في 24 يونيو 2020 بتوثيق مراكش؛

رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 184 صحيفة 186 الكناش الرابع رقم 

221 بتاريخ 02 يوليو 2018؛

رسم وكالة مفوضة ضمن بعدد 93 صحيفة 95 كناش اخملتلفة رقم 

249 في 06 يناير 2020 بتوثيق مراكش؛
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اشهاد باقرار عدلي ضمن بعدد 165 صحيفة 160 كناش اخملتلفة رقم 

246 في 2019-09-23 توثيق مراكش؛

االمالك  كناش   434 صحيفة   461 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 291 في 28 يناير 2020 توثيق مراكش؛

اشهاد بتصحيح مساحة عدلي ضمن بعدد 84 صحيفة 71 كناش 

اخملتلفة رقم 243 في 29 ماي 2019 بتوثيق مراكش؛

رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 4063 صحيفة 351 ش ل  في 09 رجب 1930؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 285 صحيفة 392 الكناش الثاني رقم 

140 في 08 أبريل 2014؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 331 صحيفة 454 الكناش الثاني رقم 

186 في 26 يونيو 2018؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 255 صحيفة 329 كناش التركات رقم 

185 في 29 ماي 2019 توثيق مراكش؛

على   2020 أغسطس   28  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12:30.

مطلب رقم 9386 - 43

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020 ؛

طالب التحفيظ : فاطمة حياني بنت ابراهيم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باملوري 5 "

نوعه : أرض فالحية بها فيال من طابق أرضي ومسبح؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار بلمقدم؛  

مساحته : 10 أر 48 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 10 امتار؛

شرقا : رضا مخانتر؛

جنوبا : هشام بنداود و بورخى محمد ؛

غربا : املصطفى مخانتر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن عدد 04 صحيفة 03 كناش االمالك عدد 

270 بتاريخ 29 ديسمبر 2017؛

صورة قرار عدد 191/2018 مبثابة رخصة بناء؛

على   2020 أغسطس   28  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10:30.

مطلب رقم 9387 - 43

تاريخ اإليداع : 29 يونيو 2020 ؛

طالب التحفيظ : ادريس بورعوة بن اخملتار؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ادريسي"

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، جامع الفنا، درب اسنان رقم 28؛  

مساحته : 96 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 7416 م؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 104167 - 04؛

جنوبا : درب السنان ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 52525 - 04؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  473 صحيفة 448 كناش االمالك 

رقم 291 بتاريخ 12 فبراير 2020؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 97 صحيفة 174 ش ل منرة 29 في 28 

يناير 1944 مبحكمة التوثيق مبراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 70 صحيفة 69 كناش 03 رقم 27 في 23 

أغسطس 1977 بتوثيق ايت اورير؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 589 صحيفة 421 ش ل رقم 99 في 15 

ربيع االول 1401؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 23 صحيفة 18 ش ل عدد 109 في 14 

محرم عام 1403 توثيق مراكش؛

 1984 مارس   12 بتاريخ   768 عدد  حتت  محفوظ  عدلي  شراء  رسم 

بتوثيق مراكش ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت سبتمبر 2020 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9388 - 43

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020 ؛

طالب التحفيظ : شركة بنكرمي اميوبيليي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنكرمي 3"

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : مراكش املدينة، الباهية، درب سيدي امبارك، رقم 51؛  

مساحته : 01 آر 07 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : دار الشرفة؛

شرقا : ورثة احلاج علي بوفريط؛

جنوبا : ممر درب سيدي امبارك ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 6772 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 44 صحيفة 45 كناش االمالك عدد 303 

بتاريخ 04 يونيو 2020 بتوثيق مراكش؛

رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 154 صحيفة 154 كناش 41 بتاريخ 03 

فبراير 2020؛

االمالك  كناش   440 صحيفة   535 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 287 بتاريخ 06 يناير 2020 بتوثيق مراكش؛
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صورة رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 197 صحيفة 203 كناش التركات 

رقم 76 في 15 ماي 2007؛

صورة رسم شراء عدلي ضمن بعدد 1138 صحيفة 261 ش ل  رقم 23 

في 24  ديسمبر  1952 بتوثيق مراكش ؛

على   2020 سبتمبر  فاحت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10:30.

مطلب رقم 9389 - 43

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020 ؛

طالب التحفيظ : اميان هدمية بنت حميدة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اميان"

نوعه : أرض عارية؛ 

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

دوار أوالد بلعكيد؛  

مساحته : 01 آر 20 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : محمد املعطوفي؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : محمد اوروين ؛

غربا : عالل بن العربي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 24 صحيفة 195 كناش االمالك رقم 12 

بتاريخ 12 أكتوبر 2009  ؛

428 صحيفة  بعدد  عدلي ضمن  وكالة  لرسم  عليها  صورة مصادق 

419 كناش اخملتلفة عدد 242 بتاريخ 23 يناير 2020 بتوثق مراكش؛

شهادة ادارية رقم 23 باريخ 16 يونيو 2020؛

على  2020 سبتمبر   02  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:30.

مطلب رقم 9390 - 43

تاريخ اإليداع : فاحت يوليو 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد الفتاح الكالطي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكالطي"

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار اجللود؛  

مساحته : 10 آر  تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد عمرو؛

شرقا : طريق عرضها 6 امتار؛

جنوبا : ورثة عبد الواحد عمرو ؛

غربا : ورثة أحمد عمرو؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد217 صحيفة 249 كناش االمالك رقم 

230 بتاريخ 27 نوفمبر 2015 بتوثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 276 صحيفة 259 ش ل منرة 85 في 02 

ماي 1979؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 294 صحيفة 431 سجل التركات رقم 

152 بتاريخ 03 يوليو 2015 بتوثيق مراكش؛

كناش   311 صحيفة   314 عدد  حتت  ضمن  عدلي  وصية  رسم  صورة 

التركات 135 بتاريخ 08 أبريل 2013؛

صورة ملحق رسم عدلي ضمن حتت عدد 449 صحيفة345 كناش 4 

رقم 185 بتاريخ 24 يونيو 2015؛

على   2020 سبتمبر   03 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:30.

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                  جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

 

مطلب رقم 141877 - 44

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020. 

طالب التحفيظ :

 - نعيمي عبد الكامل بن محمد بنسبة 1/2.

 - نعيمي توفيق بن عبد الكامل بنسبة 1/2. 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  : "أرض السوق".

 نوعه : أرض عارية.

ودائرة  إقليم  عمران  أوالد  وجماعة  قيادة  عمران  أوالد  مركز   : موقعه 

سيدي بنور.

مساحته  : 01 أر تقريبا.

اجملاورون :

شماال : البقعة رقم 4 ؛

شرقا  : مطالب التحفيظ رقم 50938 - 44 و 50949 - 44 و 50961 - 44؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 50960 - 44؛

غربا  : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ أصلها في 04 فبراير 1981.

- رسم إراثة بنظير عدلي مؤرخ أصلها في 06 ماي 2000.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 18 أبريل 2018.
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- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 21 أبريل 2018.

- رسم إشهاد بتصحيح حدود عدلي مؤرخ في 22 يونيو 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 أغسطس 2018.

-- شهادة إدارية مؤرخة في 28 أغسطس 2018.

- شهادة إدارية مؤرخة في 28 أغسطس 2018.

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 19 نوفمبر 2018.

- شهادة إدارية مؤرخة في 23 يناير 2019.

و30   09 الساعة  على   2020 أغسطس   25  : املؤقت  التحديد  تاريخ 

دقيقة صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بن تاخو"

مطلب رقم 139041 - 44

مسطرة  فإن   .2020 يونيو   22 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ رقم 139041  امللك املسمى "بن تاخو" ذي مطلب  حتفيظ 

اجلماعي  التحفيظ  منطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم  الكائن   .44  -

فالحية  أرض  من  واملتكون  الرحيلة  دوار  القصيبة  خميس  املدعوة 

مساحته 01 هكتار 65 ار 25 سنتيار تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن 

فصاعدا في اسم فاحت اعباد بن الطاهر وذلك بناء على العقود السابق 

إيداعها وكذا :

- رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                 مصطفى بومهدي.

 

محافظة برشيد

 

مطلب رقم 18790 - 53

تاريخ اإليداع: 22 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : بوشعيب سعد الدين بن الراضي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض سكيكم. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض سكيكم.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار اوالد سي بوعنان.

مساحتها : 51 آر 17 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رفيق أحمد – رفيق مصطفى؛

شرقا : رفيق عبد الهادي؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 300/ت؛

غربا : سعد الدين عمرو؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك :

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 453 صحيفة 359 

كناش االمالك عدد 155 بتاريخ 07 فبراير 2020.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 09 مؤرخة في 31 يناير 2020 .

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 أغسطس 2020 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 18791 - 53

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : ليلى بوحالب بنت املصطفى . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض السدرة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض السدرة.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد محمد.

مساحتها : 02 هك 62 آر 38 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : علي الدق؛

شرقا : الطريق السيار؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 1234 ت؛

غربا : محمد الدق؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 539 صحيفة 460 

كناش االمالك عدد 132 بتاريخ 13 مارس 2017.

-رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 29 صحيفة 53 كناش 

االمالك عدد 152 بتاريخ 18 أكتوبر 2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 17 مؤرخة في 22 فبراير 2017 .

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 أغسطس 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18792 - 53

تاريخ اإليداع : 22 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : سعاد زروالي بنت التباري . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض املرس. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض املرس.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار اوالد بن عمر.

مساحتها : 01 هك 17 آر 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : لطيفة مترجي؛

شرقا : طريق مارة من 5 امتار؛

جنوبا : نادية دو النصر؛

غربا : الرسم العقاري رقم 16612/د؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك:
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-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 404 صحيفة 375 

كناش االمالك عدد 140 بتاريخ 24 يناير 2018.

-رسم اشهاد عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 327 صحيفة 405 

كناش اخملتلفة عدد 73 بتاريخ 08 يونيو 2020.

 417 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  رسم  من  -نسخة 

صحيفة 395 كناش التركات عدد 53 بتاريخ 26 أبريل 2017.

-رسم صدقة بني ورثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 227 صحيفة 

168 كناش االمالك عدد 143 بتاريخ 15 ماي 2018.

-رسم صدقة بني ورثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 60 صحيفة 

50 كناش االمالك عدد 144 بتاريخ 22 ماي 2018.

 145 صحيفة   195 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش االمالك عدد 147 بتاريخ 02 يناير 2019.

 364 صحيفة   336 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش االمالك عدد 148 بتاريخ 12 مارس 2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في 30 أكتوبر 2017 .

في  مؤرخة   275/2018 عدد  ادارية  لشهادة  لألصل  مطابقة  -نسخة 

31 ماي 2018.

-وكالة موثقة مؤرخة في 27 يونيو 2019. 

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 25 أغسطس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18793 - 53

تاريخ اإليداع : 23 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : خديجة اكلوين بنت عبد اهلل . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بئر حلمر. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك فضل اهلل.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار الزمامرة.

مساحتها االجمالية : 04 هك 83 آر 30 س تقريبا.

القطعة االولى : مساحتها 76 آر 48 س تقريبا يحدها:

شماال : رسم عقاري رقم 5287/د؛

شرقا : رسم عقاري رقم 5287/د ؛

جنوبا : مسلك من 05 امتار؛

غربا : ورثة سياسي بن علي؛

القطعة الثانية : مساحتها 04 هك 06 آر 82 س تقريبا يحدها:

شماال : مسلك عرضه 05 امتار ؛

شرقا : رسم عقاري رقم 5287/د ؛

جنوبا : مطلب رقم 7347 - 15 و مطلب رقم 7059 - 15؛

غربا : املطلب رقم 300 - 53؛

احلقوق العينية والتحمالت : هذا امللك يخترقه خط كهربائي.

أصل امللك :

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 112 صحيفة 140 

كناش االمالك عدد 131 بتاريخ 03 فبراير 2016.

 356 صحيفة   441 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش االمالك عدد 153 بتاريخ 26 فبراير 2020.

-رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدار البيضاء بعدد 88 كناش عدد 

244 بتاريخ 13 أكتوبر 2015.

-نسخة من رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدار البيضاء بعدد 185 

صحيفة 176 كناش عدد 178 بتاريخ 16 مارس 2020.

-نسخة مطابقة لألصل لرسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق برشيد 

بعدد 510 صحيفة 298 كناش اخملتلفة رقم 69 بتاريخ 02 مارس 2020.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 132 مؤرخة في 10 ديسمبر 2014 .

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 25 أغسطس 2020 على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 18794 - 53

تاريخ اإليداع : 23 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف السبحي ابن عالل . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض باحمو. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض باحمو.

نوعه : محطة اخلدمات بها بنايات و مكازة غير مكتملة البناء و بئر.

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة ابن مشيش دوار اوالد بن عمرو.

مساحتها : 01 هك 51 آر 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق اقليمية رقم 3336؛

شرقا : ورثة السبحي عبد السالم؛

جنوبا : عبد اللطيف السبحي و عبد الغني السبحي؛

غربا : عبد اللطيف السبحي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 594 صحيفة 472 

كناش االمالك عدد 155 بتاريخ 06 ماي 2020.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 151 مؤرخة في 29 أبريل 2020 .

-جدول حساب املساحات املبنية مؤرخ في 14 ماي 2020.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 25 أغسطس 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 18795 - 53

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : 

-حميد زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-خدوج رباح بنت محمد بنسبة 118665/1002240

-رشيد زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-عبد اهلل زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-فوزية زروقي بنت عبد القادر بنسبة 30765/1002240.

-نور الدين زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240. 
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-املصطفى زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-عبد الرحيم زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-عزيز زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-بوشعيب زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-عز الدين زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-احمد زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-مليكة زروقي بنت عبد القادر بنسبة 30765/1002240.

-جنية زروقي بنت عبد القادر بنسبة 30765/1002240.

-احلسني زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-عبد الغني زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-يوسف زروقي بن عبد اللطيف بنسبة 21168/1002240.

-عزيزة زروقي بنت عبد اللطيف بنسبة 10584/1002240.

-عادل زروقي بن عبد اللطيف بنسبة 21168/1002240.

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الدار. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الدار.

نوعه : أرض فالحية بها اصطبل وثالثة مخازن و ثالثة مساكن .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار البوشتيني.

مساحتها : 01 هك 82 آر 22 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم العقاري رقم 29563/س و رسم عقاري رقم 17597/س؛

شرقا : امينة الطالبي و ورثة الزروقي عبد القادر ؛

جنوبا : طريق عمومي من 5 امتار؛

غربا : مطلب رقم 12046 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : هذا امللك يخترقه ممرين من 4 امتار.

أصل امللك:

 82 صحيفة   110 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  -رسم 

كناش االمالك عدد 147 بتاريخ 30 نوفمبر 2018.

-صورة شمسية لنسخة من رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد 

بعدد 1593 صحيفة 260 كناش النسخ عدد 06 بتاريخ 30 يناير 2017.

مضمن  عدلي  فريضة  اصالح  رسم  من  لنسخة  شمسية  -صورة 

بتوثيق برشيد بعدد 1594 صحيفة 260 كناش النسخ عدد 06 بتاريخ 

30 يناير 2017.

-نسخة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية مصادق عليها بتاريخ 28 

مارس 2017.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 20 مؤرخة في 19 أكتوبر 2018 .

-جدول حساب املساحات املبنية مؤرخ في 09/2019

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 25 أغسطس 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 18796 - 53

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : 

-حميد زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-خدوج رباح بنت محمد بنسبة 118665/1002240

-رشيد زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-عبد اهلل زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-فوزية زروقي بنت عبد القادر بنسبة 30765/1002240.

-نور الدين زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240. 

-املصطفى زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-عبد الرحيم زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-عزيز زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-بوشعيب زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-عز الدين زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-احمد زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-مليكة زروقي بنت عبد القادر بنسبة 30765/1002240.

-جنية زروقي بنت عبد القادر بنسبة 30765/1002240.

-احلسني زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-عبد الغني زروقي بن عبد القادر بنسبة 61530/1002240.

-يوسف زروقي بن عبد اللطيف بنسبة 21168/1002240.

-عزيزة زروقي بنت عبد اللطيف بنسبة 10584/1002240.

-عادل زروقي بن عبد اللطيف بنسبة 21168/1002240.

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالدات عبد الرحيم. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالدات عبد الرحيم.

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار البوشتيني.

مساحتها : 02 هك 68 آر 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي من 5 امتار ؛

شرقا : مطلب رقم 6666 - 53 ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 4071 - 53؛

غربا : مطلب رقم 12323 - 53 واللة مرمي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك:

 81 صحيفة   109 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  -رسم 

كناش االمالك عدد 147 بتاريخ 30 نوفمبر 2018.

-صورة شمسية لنسخة من رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد 

بعدد 1593 صحيفة 260 كناش النسخ عدد 06 بتاريخ 30 يناير 2017.

مضمن  عدلي  فريضة  اصالح  رسم  من  لنسخة  شمسية  -صورة 

بتوثيق برشيد بعدد 1594 صحيفة 260 كناش النسخ عدد 06 بتاريخ 

30 يناير 2017.

-نسخة طبق االصل لوكالة خاصة عرفية مصادق عليها بتاريخ 28 

مارس 2017.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 19 مؤرخة في 19 أكتوبر 2018 .

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 25 أغسطس 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 18797 - 53

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجملدوي سلوة بنت محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض فاطمة. 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض فاطمة.

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اوالد عمر .

مساحتها : 76 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : زبيدة ايت ناصر؛

شرقا : الواد احليمر؛

جنوبا : حمزي محمد؛

غربا : حمزي سعد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 116 صحيفة 121 

كناش االمالك عدد 156 بتاريخ 17 فبراير 2020.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 09 مؤرخة في 27 يناير 2020 .

-وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 21 فبراير 2020.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 26 أغسطس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18798 - 53

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى جاد بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حمزة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حمزة.

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحتها : 01 هك 86 آر 36 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق الثانوية رقم 103 من 30 متر؛

شرقا : جاد احمد و مطلب رقم 1717 - 53 و رسم عقاري رقم 5222 - 

53 و املعطي بن اخلدير ؛

جنوبا : محمد الفضيلي؛

غربا : طريق معبدة من 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك:

بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم  من  لنسخة  شمسية  -صورة 

 22 بتاريخ   119 عدد  االمالك  كناش   344 صحيفة   333 بعدد  برشيد 

أكتوبر 2014.

-عقد قسمة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 328 صحيفة 241 

كناش االمالك عدد 146 بتاريخ 20 ديسمبر 2018.

بعدد 63  برشيد  بتوثيق  اراثة عدلي مضمن  -صورة شمسية لرسم 

صحيفة 54 كناش التركات عدد 55 بتاريخ 10 أكتوبر 2017.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 21/2018 مؤرخة في 31 أكتوبر 2018 .

الشياع  حالة  بانهاء  تنفيدي  محضر  من  لالصل  مطابقة  -نسخة 

مؤرخ في 12 أكتوبر 2018.

-حكم ابتدائي عدد 474 مؤرخ في 06 يونيو 2018.

 17 في  مؤرخة  االستئناف  بعدم  لشهادة  لالصل  مطابقة  -نسخة 

سبتمبر 2018.

-نسخة من تقرير اجراءات خبرة مؤرخة في 14 مارس 2018. 

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 26 أغسطس 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 18799 - 53

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : زهرة اجلمالي بنت محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الصور. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الصور.

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار الشراكي.

مساحتها : 43 آر 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر من 3 امتار؛

شرقا : زهير اجلمالي ومن معه ؛

جنوبا : مطلب رقم 10331 - 53؛

غربا : رسم عقاري رقم 29651 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك :

- نسخة من رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 1307 

صحيفة 309 كناش النسخ عدد 04 بتاريخ 16 يوليو 2014.

 350 صحيفة   443 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش االمالك عدد 67 بتاريخ 21 مارس 2005.

-نسخة شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 2284 صحيفة 489 

كناش النسخ عدد 04 بتاريخ 24 ديسمبر 2014.

-نسخة مطابقة لألصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 أبريل 2005. 

-حكم ابتدائي عدد 40 مؤرخ في 18 يناير 2017.

-قرار استئنافي عدد 40/18 بتاريخ 18 يناير 2018.

-نسخة طبق االصل لشهادة ضبطية مؤرخة في 20 ديسمبر 2018.

-نسخة طبق لألصل حملضر تنفيذي بفرز نصيب مؤرخ في 19 أبريل 2019.

- تقرير اجراءات تنفيذ مؤرخ في 19 أبريل 2019. 

-تصميم هندسي.

2020 على الساعة الثانية و النصف  تاريخ التحديد : 26 أغسطس 

بعد الزوال.
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مطلب رقم 18800 - 53
تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : املسرار كرمي بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض بوخطام. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بوخطام.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة الدروة دوار الكرارصة.

مساحتها : 25 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : العراقي محمد؛

شرقا : رسم عقاري رقم 108175 - 53؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 108175 - 53 و طريق من 10 امتار؛

غربا : رسم عقاري رقم 18764 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك:

 1483 بعدد  برشيد  بتوثيق  ملكية عدلي مضمن  رسم  من  -نسخة 

صحيفة 271 كناش النسخ عدد 02 بتاريخ 23 ديسمبر 2011.

 740 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  رسم  من  -نسخة 

صحيفة 176 كناش النسخ عدد 03 بتاريخ 26 ديسمبر 2012.

-نسخة من رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 1484 

صحيفة 271 كناش النسخ عدد 02 بتاريخ 23 ديسمبر 2011.

بعدد 148 صحيفة 118  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش االمالك عدد 116 بتاريخ 24 يناير 2014.

- رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 590 صحيفة 348 

كناش اخملتلفة عدد 42 بتاريخ 11 فبراير 2014.

-صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 19 

يونيو 2020.

-وكالة مفوضة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 14 أبريل 2014.

-شهادة ادارية عدد 14/03 مؤرخة في 20 أبريل 2014 .

-تصميم -هندسي.

تاريخ التحديد : 27 أغسطس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                                           فريد بدري.

 

محافظة إفران

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اطلس كيكو2"
ذي مطلب التحفيظ رقم 3824 - 57 الذي أدرجت خالصة

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1029
املؤرخة في 19  سبتمبر 2018

مطلب  ذي  كيكو2"  "اطلس  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  إن 

جماعة  أزرو  دائرة  إفران،  بإقليم  ،الواقع   57  -  3824 رقم  التحفيظ 

وهي العقاري  التصميم  اظهرها  التي  باملساحة  تتابع  تيمحضيت. 

وهي  املطلب  ايداع  ابان  املصرح  املساحة  من  بدال  01هـ24ار13س   

01هـ18ار83س ودلك بناء على العقود املودعة سابقا تدعيما ملطلب 

التحفيظ .وكدا مطلب ايداع بتاريخ 23 يونيو 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                              عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة النواصر

مطلب رقم 5581 - 63

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020

طالبي التحفيظ : 

ياسر حللو بن محمد بنسبة 1/2.

مرمي حلريشي بنت محمد بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " أرض احملرش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض احملرش "

نوعه : أرض فالحية بها بناية.

موقعه :  عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد اوالد عزوز دوار اوالد خدو حلرش.

مساحته : 11 ار 80 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مصطفى ملعيزي  .

شرقا : ممر من 03 أمتار يليه مطلب التحفيظ عدد 29021/س.

جنوبا : محمد ملعيزي.

غربا :  فاطنة بنت حميمو.

احلقوق العينية : ممر من 03 أمتار.

   أصل امللك :

-رسم ملكية مضمن بعدد 02 كناش 70 بتاريخ 24 ذوالقعدة 1433 

هـ املوافق ل 11 أكتوبر2012 م 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 552 كناش األمالك عدد 115 بتاريخ 

26 جمادى الثانية 1440هـ املوافق 04 مارس 2019م.

09 جمادى  بتاريخ  -ملحق شراء عدلي ضمن بعدد 19 صحيفة 139 

الثانية 1441 هـ املوافق ل 04 فبراير 2020 م.

-نسخة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 19 سبتمبر 2012.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 25 أغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر. 

                                         مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12861 - 65

تاريخ اإليداع :  02 يوليو 2020.

طالب التحفيظ :  ازملاض محمد بن ابراهيم بنسبة 1  -  1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بجا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حامت" .

مجهز  بئر  بها  الزيتون  بأشجار  مغروسة  فالحية  أرض   : مشتمالته 

ومنزل من سفلي وسطح . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة وقيادة اغمات دوار ايت عبد اهلل احموش . 

مساحته :  15آ 44 س تقريبا. 

حدوده : شماال :  الطريق 

شرقا :  الطريق 

جنوبا :  بالد ايت باجة 

غربا :  فارس بن عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك  :  

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 431 صحيفة 423 كناش األمالك رقم 

275 بتاريخ 03 ديسمبر 2018 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 220 صحيفة 228 كناش األمالك رقم 

1 بتاريخ 11 يوليو 2007  توثيق ايت اورير.

- نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 683 صحيفة 456 كناش 

رقم 41 بتاريخ اغسطس 1962 توثيق ايت اورير.

- نسخة رسم قسمة عدلي ضمن أصله صحيفة 390 بتاريخ 29 ماي 1984 

توثيق ايت اورير.

 - نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصله بعدد 49 صحيفة 58 كناش 

عدد 1 بتاريخ 31 ماي 2007  توثيق ايت اورير.

- وكالة عرفية مؤرخة في  17يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 2 سبتمبر 2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة.

خالصة اصالحية  - تتعلق بامللك املسمى " دراع الدوار " 

موضوع مطلب رقم 11261 - 65.

امللك  2020 فان مسطرة حتفيظ  يوليو   02 تقرير احلضور مؤرخ في  مبقتضى 

الكائن   65  -  11261 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  الدوار"  دراع   " املسمى 

بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اغواطيم، دوار املزوار، تتابع مسطرة حتفيظه 

في اسم نفس طالبة التحفيظ و مبساحة قدرها 01 هك 08 آر 56 س ،

وذلك بناء على نفس الوثائق و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب 

املذكور وكذا وكالة ثابتة التاريخ في 21 يناير 2019.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18094 - 68

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020. 

طالب التحفيظ : محمد املهري بن قدور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قرب الدوار".

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : إقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار اوالد قاسم اوالد علي الدهيرات.

مساحته : 51 آر 49 سنتيار تقريبا. 

حدوده :

شماال : حوز الدوار؛

شرقا : حوز الدوار؛

جنوبا : بحير عز الدين –الرسم العقاري عدد 31966 - 10.            

غربا : دو الفقار احلاجة الكبيرة؛

احلقوق العينية : خط كهربائي منخفض الضغط يعلو امللك.           

أصل امللك :

-رسم استمرار عدلي بتاريخ 28 يونيو 2019 مضمن بعدد 89 صحيفة 149.

- تصريح بالشرف عرفي عدد 20 - 3612 بتاريخ 24 يونيو 2020.

- شهادة ادارية عدد 23 - 2019 بتاريخ 19 ابريل 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 أغسطس 2020 على 

الساعة احلادية عشر صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

    مصطفى العمري

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30781 - 72

تاريخ اإليداع :  23 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ : 

- سلمان ايت بوزيد بن عبد الرحمان بنسبة01 - 02 سهما؛

- فاطمة الزهراء البوزيدي بنت حسن بنسبة01 - 02 سهما؛
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "احلميزية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "احلميزية 1"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار أوالد واسالم.

مساحته :  01 هكتار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال :  فيصل املسحوقي ؛

شرقا :  هشام بوافردن؛

جنوبا :  سناء بوافردن؛

غربا :  طريق عرضها 05 أمتار.

اصل امللك :

-  رسم شراء عدلي املضمن بعدد 155 صحيفة 170 كناش األمالك 

294 في 10 أكتوبر 2019 توثيق مراكش.

-  نسخة من رسم هبة عدلي ضمن اصله بعدد 394 صحيفة 311 

كناش ل رقم 245 بتاريخ 12 يونيو 2017 توثيق مراكش.

-  نسخة من رسم إستمرار عدلي ضمن اصله بعدد 152 صحيفة 

123 كناش االمالك رقم 123 بتاريخ 04 مارس 2008 توثيق مراكش.

- وكالة خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ 03 سبتمبر 2019؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 20 ديسمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  24 اغسطس 2020 على 

الساعة احلادية عشرة  صباحا.

مطلب رقم 30782 - 72

تاريخ اإليداع :  23 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : حلسن عرفوني بن الطاهر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "دار حلسن "

نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وثاني ومرافق بالسطح.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي افريقيا.

مساحته :  90 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال :  عائشة بنت بلخير؛

شرقا :  الزنقة؛

جنوبا :  سعيد بشري؛

غربا :  بن جوي محمد.

اصل امللك :

-  رسم شراء عدلي ضمن بسجل األمالك حتت عدد  186 صحيفة 218 

رقم 19 في 21 اغسطس 1996 توثيق ابن جرير .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  24 اغسطس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف  صباحا.

مطلب رقم 30783 - 72

تاريخ اإليداع :  24 يونيو 2020.

طالبا التحفيظ : 

- عمر الباهية بن محمد  بنسبة 01 - 02 سهما؛

- محمد الباهية بن محمد  بنسبة 01 - 02 سهما؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "الباهية 1 "

نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي الشعيبات.

مساحته :  01 آر 08 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال :  احلبيري محمد؛

شرقا :  الزنقة؛

جنوبا : ميلود البالوي، املوالدة محمد ؛

غربا : عبد اللطيف الشادي، حميد القادري.

اصل امللك :

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد  718 صحيفة 440 كناش األمالك رقم 

40 في 24 فبراير 1981 توثيق ابن جرير .

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 222 صحيفة 233 سجل األمالك 105 

في 11 نوفمبر 2014 توثيق ابن جرير .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  24 اغسطس 2020 على 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال. 

مطلب 30786 - 72

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : رشيد عرفوني بن الطاهر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار رشيد"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي اجملد.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال :  ورثة بوجمعة كتيوة؛

شرقا :  الزنقة؛

جنوبا :  الزنقة؛

غربا :  جمال عبد السالم.

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   330 صحيفة   338 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

العقارية رقم 84 بتاريخ 09 شتنبر 2009 توثيق ابن جرير.

- رسم إقرار بشراء عدلي ضمن بعدد 153 صحيفة 176 سجل باقي 

الوثائق رقم 44 بتاريخ 25 يونيو 2020 توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  فاحت سبتمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشرة صباحا.
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مطلب 30791 - 72
تاريخ اإليداع :  02 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : محمد احلسناوي بن موالي احلسن؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "ملك احلسناوي"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي به مرآب وطابق أول ومرافق بالسطح.
موقعه :  اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي افريقيا.

مساحته :  86 س تقريبا.
اجملاورون ׃

شماال :  محمد بوكسة؛
شرقا :  الزنقة؛

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 12722 - 72؛
غربا :  العزيز اجلياللي.

أصل امللك ׃
- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 482 صحيفة 393 سجل األمالك 48 

بتاريخ 02 ماي 2003 توثيق ابن جرير.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: فاحت سبتمبر 2020 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.
احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

محافظة تيفلت

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "البلبال" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 3869 - 16  الذي

 نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 4036 بتاريخ 28 - 02 - 1991.

 2020  -  06  -  22 بتاريخ  اإلمضاء  اصالحي مصحح  مبقتضى مطلب 
فان مسطرة حتفيظ امللك املسمى " البلبال " الكائن مبدينة تيفلت 
احملل املدعو دوار أوالد شريفة موضوع مطلب التحفيظ رقم 3869 - 16 

ستتابع من االن فصاعدا في اسم :
1.عائشة وعدي بنت محمد بنسبة 75 - 600.
2.امحمد البلبال بن اليزيد بنسبة 70 - 600.

3.حدهم البلبال بنت اليزيد بنسبة 35 - 600.
4.العربي البلبال بن اليزيد بنسبة 70 - 600.

5.صفية البلبال بنت اليزيد بنسبة 35 - 600.

6.فاطنة البلبال بنت اليزيد بنسبة 35 - 600.
7.عبد السالم البلبال بن اليزيد بنسبة 70 - 600.

8.ادريس البلبال بن اليزيد بنسبة 70 - 600.
9.فاطيمة البلبال بنت اليزيد بنسبة 35 - 600.

10.حميد البلبال بن اليزيد بنسبة 70 - 600.
11.عزيزة بنكدمي بنت عياد بنسبة 07 - 600.

12.فاطمة بنكدمي بنت عياد بنسبة 07 - 600.
13.محمد بنكدمي بن عياد بنسبة 14 - 600.
14.جنات بنكدمي بنت عياد بنسبة 07 - 600.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا:

1. رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 287 ص 342 كناش التركات رقم 14 

بتاريخ 2015-03-04 توثيق تيفلت.

2.رسم إراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 232 ص 354 كناش التركات 

رقم 24 بتاريخ 2015-03-06 توثيق تيفلت.

3.نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 06 - 02 - 2020.

4. نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 13 - 09 - 2017.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي    

محافظة سوق السبت - اوالد النمة

مطلب رقم  2109 - 82

تاريخ اإليداع : 26 يونيو 2020 . 

طالبة التحفيظ  : محمد لعناية بن عباس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشة  "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلرشة"

نوعه : أرض عارية.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام املركز".

مساحته : 01آر 35 س تقريبا .

اجملاورون :

شماال : لعناية احلاج بوزكري؛ 

شرقا : لعناية احلاج الشرقي ؛

جنوبا : لعناية مصطفى ؛ 

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 1992 ؛

-  رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 أكتوبر 2015؛

- ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 16 يونيو 2020 ؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 11 مارس 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 أغسطس 2020 على 

الساعة 09:30  صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة 

كرمي ناجيم    



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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اجملاورون : 
شماال: السادة ورثة بوعزيزي محمد ؛

شرقا : الطريق ؛
جنوبا: السيد عبد القادر الوردي، رسم عقاري رقم : 63086 - 05 ؛

غربا: السيد بوجمعة حلمر؛ 
طالب التحفيظ : السيد محمد لزرق بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 29429 - 05 
اسم امللك:" كهف حمام بباب الفرجات"

احملل  وليلي،  وجماعة  قيادة  زرهون،  دائرة  مكناس،  عمالة   : موقعه 
املدعو:" كهف حمام بباب الفرجات "؛
وقع حتديده بتاريخ: 28 سبتمبر 2018؛ 

مساحته : 15 هـ 46 آ 47 س ؛
نوعـه : أرض فالحية، أرض رعوية، واسطبالن بالسفلي؛ 

اجملاورون : 
شماال: دوار لقوار، املكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛

شرقا : الطريق و رسم عقاري رقم : 128475 - 05 ؛
جنوبا: طالب التحفيظ ومطلب التحفيظ رقم 29427 - 05 ؛

غربا: طالب التحفيظ؛ 
طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة. 

مطلب رقم 29457 - 05 
اسم امللك: " اإلخوان"

موقعه : عمالة مكناس، اجلماعة احلضرية ويسالن، حي النصر، درب 
2، رقم 1؛

وقع حتديده بتاريخ: 24 ديسمبر 2018؛ 
مساحته : 92 س ؛

والثاني، ومرافق  األول  بالطابق  ودار للسكن  : متجر بالسفلى  نوعـه 
بالسطح ؛ 

اجملاورون : 
شماال: زنقة ؛

شرقا : السيدان عبد السالم موساوي و عبد الرحمان مجازري ؛
 جنوبا: السيد مصطفى الضو؛

غربا: السيد زنقة؛ 
طالب التحفيظ : السيد ادريس الضو بن محمد 

مطلب رقم 29459 - 05 
اسم امللك :" اخلير"

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن، حي الرياض، زنقة مليلية، 
درب 3 ؛

وقع حتديده بتاريخ: 27 ديسمبر2018؛ 
مساحته : 5 آ 88 س ؛

نوعـه : أرض عارية؛ 
اجملاورون : 

شماال: الزنقة؛

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29410 - 05 
اسم امللك:" املاللي"

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة وليلي ؛
وقع حتديده بتاريخ: 9 أغسطس 2018؛ 

مساحته : 2 هـ 26 آ 86 س ؛
نوعـه : أرض فالحية ؛ 

اجملاورون : 
شماال: السيد موالي أحمد العلوي؛

شرقا : الطريق ؛
جنوبا: السادة ورثة فاطمة العليطية وعالل أبو العولى؛

غربا : الطريق؛ 
طالب التحفيظ : السيد محمد الرائس بن الصغير. 

مطلب رقم 29414 - 05 
اسم امللك:" مقبرة سيدي عبد العزيز" ؛

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة املغاصيني، دوار سيدي علي 
بن حمدوش،

وقع حتديده بتاريخ: 29 أغسطس 2018؛ 
مساحته : 56 آ 44 س ؛

نوعـه : أرض بها مقبرة، وأشجار التني واخلروب ؛ 
اجملاورون : 

شماال: طالب التحفيظ؛
شرقا : طالب التحفيظ ؛
جنوبا: طالب التحفيظ ؛

غربا: طالب التحفيظ؛ 
طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة. 

مطلب رقم 29417 - 05 
اسم امللك: " يوسف"

موقعه : عمالة مكناس، اجلماعة احلضرية ويسالن، حي اإلزدهار، زنقة 
الدار البيضاء، درب 8، رقم 5؛

وقع حتديده بتاريخ: 17 يوليو 2018؛ 
مساحته : 1آ ؛

والثاني، ومرافق  األول  بالطابق  ودار للسكن  : متجر بالسفلى  نوعـه 
بالسطح ؛ 
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شرقا : السيد حسن اوطيب ؛

جنوبا : السيد احمد البرودي، رسم 123542 - 05، السيد علي البرودي 

ورسم عقاري رقم 93837 - 05 ؛

غربا: السيدان حلبيب الصحراوي ومحمد مودن؛ 

طالبو التحفيظ: السيد محمد العثماني بن حميد و من معه. .

مطلب رقم 29477 - 05 

اسم امللك: " التيسير"

موقعه : عمالة مكناس، اجلماعة احلضرية ويسالن، حي األمل، زنقة 

الرباط، درب 4، رقم 32؛

وقع حتديده بتاريخ: 28 يناير 2019؛ 

مساحته : 82 س؛

نوعـه : ودار للسكن بالسفلي، ومرافق بالسطح ؛ 

اجملاورون : 

شماال: رسم عقاري رقم 88452 - 05 ؛

شرقا :زنقة ؛

جنوبا : درب؛

غربا: السييد بوعبيد جموال، والسيدة مليكة حميداني ؛ 

طالب التحفيظ : السيد نور الدين الوارتي بن العربي. 

مطلب رقم 29479 - 05 - 05 

اسم امللك: " باب السوق "

املدعو:  احملل  املغاصيني  قيادة  زرهون،  دائرة  مكناس،  عمالة   : موقعه 

"باب السوق"

وقع حتديده بتاريخ: 11 فبراير 2019؛ 

مساحته : 79 آ ؛

نوعـه : أرض فالحية ؛ 

اجملاورون : 

شماال مطلب: التحفيظ رقم 28055 - 05 ؛

شرقا: رسم عقاري رقم : 160275 - 05 ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 28083 - 05 ؛

غربا مطلب التحفيظ رقم 28081 - 05 وطالب التحفيظ؛ 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة. 

 

مطلب رقم 29480 - 05 - 05 

اسم امللك: " مرجع الهراق "

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة املغاصيني احملل املدعو: " 

مرجع الهراق"

وقع حتديده بتاريخ: 11 فبراير 2019؛ 

مساحته : 22 آ95 س ؛

نوعـه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون ؛ 

اجملاورون : 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 27597 - 05 ؛

 شرقا: مطلب التحفيظ رقم : 27598 - 05 ؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم : 27636؛

غربا : السادة ورثة احميدة العطاوي ومحمد العطاوي؛ 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة. 

مطلب رقم 29507 - 05 

اسم امللك: " بهور"

موقعه : عمالة مكناس، اجلماعة احلضرية ويسالن، حي النصر، زنقة 

أسفي، درب 14؛

وقع حتديده بتاريخ: 13 مارس 2019؛ 

مساحته : 98 س؛

نوعـه : أرض عارية ؛ 

اجملاورون : 

شماال: السيد خالد حناوي ؛

شرقا : السيد عبد الفاحت عبديوي ؛

جنوبا : زنقة؛

غربا: زنقة ؛ 

طالبو التحفيظ : السيدة فاطمة عكي ومن معها . 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "انزالة بني عمار"

إقليم مكناس

إن احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه يشرفه أن ينهي لعلم 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

املدعوة: " انزالة بني عمار " ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر 

10 من  هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم174-69-1 املؤرخ في 

جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969، املطالب رقم: 

 27059 - 27019 - 27002 - 26985 - 26965 - 26947 - 26905 - 26893

 -  27148  -  27145  -  27143  -  27139  -  27135  -  27132  -  27099  -

 27216 - 27209 - 27196 - 27180 - 27179 - 27178 - 27166 - 27153

 -  27322  -  27318  -  27302  -  27265  -  27255  -  27252  -  27251  -

 27361 - 27358 - 27357 - 27354 - 27353 - 27348 - 27332 - 27328

 -  27410  -  27409  -  27402  -  27392  -  27379  -  27377  -  27364  -

.27449 - 27434 - 27431 - 27413

 جميع هذه املطالب على الرمز 05. 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "املغاصيني"

إقليم مكناس

إن احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه يشرفه أن ينهي لعلم 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 
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ابتداء من نشر هذا  املدعوة: "املغاصيني" ينتهي بعد مضي شهرين 

اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم174-69-1 املؤرخ في 10 من جمادى 

األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969، املطالب رقم:

 28253 - 28252 - 28143 - 27969 - 27721 - 27720 - 26400 - 26397

 -  28946  -  28794  -  28686  -  28499  -  28495  -  28346  -  28260  -

 29256 - 29242 - 29241 - 29226 - 29220 - 29218 - 29212 - 29017

 -  29296  -  29295  -  29291  -  29290  -  29289  -  29275  -  29265  -

 29352 - 29336 - 29335 - 29301 - 29300 - 29299 - 29298 - 29297

.29375 - 29354 -

 جميع هذه املطالب على الرمز 05. 

   احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه 

         بوشعيب دومار

محافظة طنجة

مطلب رقم 27874 - 06

اسم امللك: معوية.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في: 09 يوليوز2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 26س03آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: ممر خاص عرضه 3 متر؛

شرقا: كرمية سراج؛

جنوبا: احمد زريوح؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: محمد بن احلسني معوية.

مطلب رقم 27914 - 06 

اسم امللك: احلمزاوي.

موقعه: طنجة حي القصبة زنقة وارو رقم 4 السقاية اجلديدة، 

وقع حتديده في: 26 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 95س.

نوعه: أرض بها بها بناء مكون من سفل و طابق اول و اخر مقلص.

به حق الهواء ابتداءا من الطابق االول لفائدة ورثة بوصوف؛

اجملاورون: 

شماال: املودن، عبد السالم افالن؛

شرقا: الداودي التهامي احلليمي؛

جنوبا: ورثة بوصوف؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: خالد احلمزاوي و من معه.

مطلب رقم 27923 - 06

اسم امللك: ضاية لبواش.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر حجر النحل، 

وقع حتديده في: 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 16س57آر01هـ.

نوعه: أرض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: الضراوي؛

شرقا: مطلب عذد 27266/06؛

جنوبا: بن عالل محمد؛

غربا: محمد النفار؛

طالب التحفيظ السيد: احلاج محمد العربي بن املفضل احمدي.

مطلب رقم 27925 - 06

اسم امللك: اخلليجات.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر حجر النحل، 

وقع حتديده في: 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 00س90آر01هـ.

نوعه: أرض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: اوالد العسري دقون؛

شرقا: والد الشرادي؛

جنوبا: والد بويا ، والد املساري؛

غربا: والد بشير؛

طالب التحفيظ السيد: احلاج محمد العربي بن املفضل احمدي.

مطلب رقم 27929 - 06

اسم امللك: السعدية 3.

موقعه: طنجة مدشر بوبانة، 

وقع حتديده في: 03 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99س11آر.

نوعه: أرض عارية بها اشجار و بناء مهدم؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب عدد 27930/06، 27931/06؛

شرقا: رسم عقاري عدد 221521/06، 221523/06؛

جنوبا: مطلب عدد 27790/06؛

غربا: ممر عرضه 6 متر لفائدة مطلب التحفيظ عدد 27790/06؛

طالب التحفيظ السيد: أمينة بولعيز.
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مطلب رقم 27934 - 06

اسم امللك: غرسة سي بنحمد.

موقعه: طنجة مدشر مديونة، 

وقع حتديده في: 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 25س10آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: مطلب عدد 27936/06؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: مطلب عدد 27935/06؛

غربا: يامنة بلحاج التوزاني؛

طالب التحفيظ السيد: حمزة بن محمد ايبركانن.

مطلب رقم 27936 - 06

اسم امللك: أنس.

موقعه: طنجة مدشر مديونة، 

وقع حتديده في: 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 00س10آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 101272/06؛

شرقا: طريق عمومي عرضه متغير؛

جنوبا: مطلب عدد 27934/06؛

غربا: رسم عقاري عدد 101272/06؛

طالب التحفيظ السيد: أنس بن محمد ايبركانن.

مطلب رقم 27944 - 06

اسم امللك: أقبيب.

موقعه: طنجة حي املصلى زنقة 61 رقم 34، 

وقع حتديده في: 25 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 54س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابق اول و مرفق؛

اجملاورون: 

شماال: ممر عرضه مترين؛

شرقا: زنقة عرضها مترين؛

جنوبا: عدنان بناصر؛

غربا: عيشة السوسي؛

طالب التحفيظ السيد: أحمد أقبيب.

مطلب رقم 27958 - 06

اسم امللك: دار الرايس الفني.

موقعه: طنجة سوق الداخل زنقة املوحدين، 

وقع حتديده في: 30 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 11س01آر.

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

اجملاورون: 

شماال: بناء في ملك الغير ، زنقة الطريس؛

شرقا: بناء في ملك الغير؛

جنوبا: بناء في ملك الغير ، حياة الشعيري؛

غربا: زنقة املوحدين؛

طالب التحفيظ السيد: عبد اجمليد بن ادريس الفني.

مطلب رقم 27961 - 06

اسم امللك: بن الهادي.

موقعه: علي بن حسن بن الهادي، 

وقع حتديده في: 05 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 62س.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: بناء في ملك الغير؛

شرقا: عبد الكبير مديدي؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: طريق عمومي؛

طالب التحفيظ السيد: علي بن حسن بن الهادي.

مطلب رقم 27962 - 06

اسم امللك: توفيق.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية، 

وقع حتديده في: 12 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 29س02آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: محمد شكوبي؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: رسم عقاري 131358/06؛

غربا: عيشة اقلعي؛

طالب التحفيظ السيد: توفيق االبراهيمي.

مطلب رقم 27963 - 06

اسم امللك: اوتريخت.

موقعه: طنجة مدشر بوخالف، 

وقع حتديده في: 05 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 22س02آر.

نوعه: أرض عارية؛
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اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 74074/06؛

شرقا: رسم عقاري عدد 199390/06؛

جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: رسم عقاري عدد 95000/06؛

طالب التحفيظ السيد: خالد اقلعي حليش و من معه.

مطلب رقم 27964 - 06

اسم امللك: اجلاي.

موقعه: طنجة مدشر بوبانة، 

وقع حتديده في: 08 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 61س01آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 148313/06؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: رسم عقاري 206353/06؛

غربا: ملك الغير ، زهرة دهدوه؛

طالب التحفيظ السيد: آسيا بنت محمد اجلاي.

مطلب رقم 27971 - 06

اسم امللك: سكرميالي.

موقعه: طنجة جنان قبطان زنقة الشرف رقم 17، 

وقع حتديده في: 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و ثالث طوابق؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة الشرف؛

شرقا: فاطمة العيدوني؛

جنوبا: احمد اغزيل؛

غربا: رسم عقاري عدد 123167/06؛

طالب التحفيظ السيد: سكرميالي ماري لور.

مطلب رقم 27995 - 06

اسم امللك: خروبة.

موقعه: طنجة مدشر مديونة، 

وقع حتديده في: 24 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 97س04آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: احمد بن حاج التوزاني؛

شرقا: طريق مديونة؛

جنوبا: بناء، مصطفى بلحاج التوزاني؛

غربا: فاطمة التوزاني؛

طالب التحفيظ السيد: الزهرة بنت قاسم بلحاج.

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 18924 - 06 

امللك املسمى "منانة "

الكائن : بوالية طنجة ، مدينة طنجة مدشر الرهراه

طالب التحفيظ : السيدمحمد بن اخملتار الشيوة

وقع التحديد في : 16/03/2000

املساحة التي أظهرها محضر التحديد التصحيحي :78س03آر

 380 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ 12/04/2006

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

ان السيدة لطيفة اوعتو نيابة عن باقي الورثة املقيمة بطنجة زنقة 

بني مصور مرشان طنجة طلبت أن يسلم لها نظـير جديد للرسم 

الكائن  "دار عتو"  الـمدعو  للملك  املؤسس  - ط   3467 العقاري عدد 

بطنجة زنقة بني مصور و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم لها 

سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسلـيم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

    احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

        محمد الزخوني.

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 100414 - 08 

اسم امللك :الطلوع. 

: إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي، دوار سيدي  موقعه 

احميدة.

وقع حتديده في : 12 يناير 2015.
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 12 آ 27 س.

نوعه : أرض فالحية في جزء منها بئر و مستودع. 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : العشير عزيز و من معه.

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 94680 - 08 و عدد 96395 - 08 .

غربا : بنقبال مصطفى.

طالب التحفيظ: عبد اهلل السباعي بن الطاهر.

مطلب رقم 118908 - 08 

اسم امللك :أرض الطالب. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد امبارك.

وقع حتديده في : 25 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 26 آ 02 س.

نوعه : أرض عارية بها فيال و مسبح و مراب و بئر. 

اجملاورون:

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

شرقا : نور الدين محمد.

جنوبا : احلاج نور الدين و ورثة ايطو.

غربا : ورثة بوبريد العياشي.

طالب التحفيظ: بوشعيب أوسالن بن عبد اهلل.

مطلب رقم 119009 - 08 

اسم امللك: ملقيطعات. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار املعادكة.

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 76 آ 17 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : بلكرودة مصطفى. 

و  بوشعيب  حمامي  ورثة  التباري،  الساهي  بوشعيب،  :املدني  شرقا 

بلعربي محمد.

جنوبا : بلكرودة لكبير.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ: عبد اهلل املتولي بن بوشعيب و من معه.

مطلب رقم 119010 - 08 

اسم امللك :أرض احلطة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار املعادكة.

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 18 آ 04 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و مسقاة. 

اجملاورون:

شماال : الساهي التباري. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار و حمامي عالل.

غربا : حمامي عالل.

طالب التحفيظ: عبد اهلل املتولي بن بوشعيب و من معه.

مطلب رقم 119011 - 08 

اسم امللك :بالد بلحاج. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار املعادكة.

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 04 آ 30 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ورثة عبد اهلل برهوت. 

شرقا : ورثة عبد اهلل برهوت و حسن برهوت.

جنوبا : الضاوية الكولي. و ممر عمومي عرضه 03 أمتار.

غربا : بلكرودة مصطفى و مريرة فالحية.

طالب التحفيظ: عبد اهلل املتولي بن بوشعيب و من معه.

مطلب رقم 119013 - 08 

اسم امللك :حملرش. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون ، دوار املعادكة.

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 04 آ 19 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : الساهي التباري، ورثة طلوح اجلياللي و املدني بوشعيب. 

شرقا : الساهي التباري.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار، حمامي اجلياللي و ورثة حمامي 

بوشعيب.

غربا : ورثة طلوح اجلياللي و املدني بوشعيب.

طالب التحفيظ: عبد اهلل املتولي بن بوشعيب و من معه.

مطلب رقم 132780 - 08 

اسم امللك :حيط املعطي و أرض الضاية. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، وار الدحامنة.

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 15 آ 97 س.

نوعه : أرض فالحية. 
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اجملاورون:

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

شرقا : مطلب عدد 132778 - 08 .

جنوبا : ورثة سمير محمد و مطلب عدد 132779 - 08 .

غربا : مطلب عدد 132779 - 08 .

طالب التحفيظ: عادل مخلص بن الطيبي.

مطلب رقم 132808 - 08 

اسم امللك : أرض اخلير. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار الزحيحيف.

وقع حتديده في : 05 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 80 آ 48 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 87096 - 08 . 

شرقا : رسم عقاري عدد 82471 - 08 ، ورثة عمر شوقي بن محمد و 

ورثة حلروم حلسن.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

غربا : رسم عقاري عدد 69002 - 08 و رسم عقاري عدد 69003 - 08 .

طالب التحفيظ: بوشعيب شوقي بن عمر.

مطلب رقم 132810 - 08 

اسم امللك : ارض السانية. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار احلفضان.

وقع حتديده في : 15 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 آ 62 س.

نوعه : أرض عارية بها بناية. 

اجملاورون:

شماال : عبد اهلل شاكر. 

شرقا : رسم عقاري عدد 58295 - 08 و رسم عقاري عدد 94809 - 08 .

جنوبا :شارع.

غربا : عبد اهلل الراغب.

طالب التحفيظ: عبد اهلل املصباحي بن عبد الكبير.

مطلب رقم 132831 - 08 

اسم امللك :بالد الغابة. 

دوار حميدة  دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل،  و  إقليم   : موقعه 

بن سعيد.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 26 آ 92 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

برطاز   ،  08  -  118967 عدد  مريرة، مطلب  الضاوي،  ولد  ورثة   : شماال 

بوشعيب، مزيان بوشعيب و ورثة برطاز. 

شرقا : ملصدق احسان.

جنوبا :ملصدق احسان و رسم عقاري عدد 178216 - 08 .

غربا : ورثة ولد الضاوي.

.SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL طالب التحفيظ: شركة

مطلب رقم 132834 - 08 

اسم امللك :بالد الغابة. 

دوار حميدة  دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل،  و  إقليم   : موقعه 

بن سعيد.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 40 آ 97 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : صبران عبد اهلل و بوطاز احمد. 

شرقا : ورثة احسان محمد.

جنوبا :رشيد مينة و مريرة عرضها متران.

غربا : احسان عبد الكرمي.

.SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL طالب التحفيظ: شركة

مطلب رقم 132835 - 08 

اسم امللك : بالد الغابة. 

دوار حميدة  دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل،  و  إقليم   : موقعه 

بن سعيد.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 35 آ 51 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 4455/ز و صبران عبد اهلل. 

شرقا : مطلب عدد 132834 - 08 .

جنوبا : ورثة رشيد امبارك بن سعيد.

غربا : فليل بوشعيب.

.SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL طالب التحفيظ: شركة

مطلب رقم 132854 - 08 

اسم امللك :النسانس. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار البواشتة.

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 51 آ 61 س.
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نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ورثة مبرور محمد و مبرور العربي. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

جنوبا : رسم عقاري عدد 193107 - 08 ، طامو بن عبد اهلل و أحمد بن 

عبد اهلل.

غربا : رسم عقاري عدد 192960 - 08 و ورثة مبرور محمد.

طالب التحفيظ: بوشعيب االسعد بن احمد.

مطلب رقم 132859 - 08 

اسم امللك :أرض مسعود بن امحمد. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار لعشيش.

وقع حتديده في : 16 أكتوبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 60 آ 43 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : ورثة مدالي املعاشي و بكشي مسعود بن احمد. 

شرقا : رسم عقاري عدد 201216 - 08 .

جنوبا :رسم عقاري عدد 1123/ز.

غربا : الشيخ بن رقية.

طالب التحفيظ: املصطفى بحار بن مسعود.

مطلب رقم 132875 - 08 

اسم امللك :بالد دنيا. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار ولد سعد.

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 آ 43 س.

نوعه : سكنى و حديقة. 

اجملاورون:

شماال : ممر عرضه متران. 

شرقا : حراكة عبد الرحيم.

جنوبا :رسم عقاري عدد 194027 - 08 .

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ: فاطمة طمعاوي بنت املصطفى.

مطلب رقم 132882 - 08 

اسم امللك :ملك دينية. 

موقعه : إقليم اجلديدة، مدينة أزمور، زنقة الزواية التهاميي رقم 32.

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 73 س.

نوعه : دار للسكن. 

اجملاورون:

شماال : زنقة الزاوية التهامي. 

شرقا : رسم عقاري عدد 6515/ز و مصطفى بن احلاج مختار بن الشرقي.

جنوبا :خديجة بنت محمد.

غربا : رسم عقاري عدد 115805 - 08 .

طالب التحفيظ: عبد العالم دينية بن محمد.

مطلب رقم 132887 - 08 

اسم امللك :أرض احلطة. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار املنادلة.

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 60 س.

نوعه : دار للسكن. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 184996 - 08 . 

شرقا : ممر عرضه 03 أمتار.

جنوبا :النجار سعيد.

غربا : الواسمني محمد و حلبيب محيط.

طالب التحفيظ: خليد الترميدي بن اخملنت.

مطلب رقم 132889 - 08 

اسم امللك :ملك عكور. 

موقعه : إقليم اجلديدة، مدينة أزمور، درب ادريس شوفاني رقم 244.

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 66 س.

نوعه : دار للسكن. 

اجملاورون:

شماال : ورثة احلاج محمد بن رقية مزيوق. 

شرقا : عكور خدوج و من معها و ممر.

جنوبا : بوراوة عبد اهلل، دنيا بنت احلجام و عبد الكرمي حوماني.

غربا : درماش سي محمد.

طالب التحفيظ: عزيزة وليد بنت أحمد و من معها.

مطلب رقم 132890 - 08 

اسم امللك :ملك عكور 2. 

موقعه : إقليم اجلديدة، مدينة أزمور، درب ادريس شوفاني رقم 236.

وقع حتديده في : 26 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آ 06 س.

نوعه : دار للسكن. 
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اجملاورون:

شماال : هنية بنت احلاج. 

شرقا : ورثة محمد بن الشرقي.

جنوبا : ورثة محمد بن الشرقي و ممر.

غربا : رقية بنت عبد اهلل.

طالب التحفيظ: عزيزة وليد بنت احمد و من معها.

   احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

          املعطي زديد

محافظة بني مالل

مطلب رقم 24157 - 10 

اسم امللك : مبروك .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو بالد بن عدي. 

نوعــه : ارض عارية. محاطة بصور ومغطاة بقصدير 

مساحتـه: 02 آ 79س.

اجملاورون : 

شمــاال : ورثة مطيع ورسم عقاري عدد -2618ب؛

جنوبـا : شارع؛   

شرقــا : رسم عقاري عدد 12404 - 10 ،

غــربا : رسمني عقاريني عدد 34640 - 10 و48221 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد علي بن احلاج موحى اشباح. 

مطلب رقم 35498 - 10 

اسم امللك : اعبروات.

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

سمكت احملل املدعو دوار ايت داود اوموسى. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 03 هـ 69 آ 35س.

اجملاورون : 

شمــاال : ممر؛

جنوبـا : محمد امون ومحمد ايت صالح ؛

شرقــا : اخلطيب عبد الرزاق ،

غــربا : محمد العياشي .

طالب التحفيظ : السيد اواخلطيب عبد الرزاق بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 35499 - 10 

اسم امللك : كركور الطوافة.

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

سمكت احملل املدعو دوار ايت داود اوموسى. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 04 هـ 99 آ 25 س.

اجملاورون : 

شمــاال : احلاج اوحى؛

جنوبـا : صالح ايت كوكو ، احلاج احلسني ورسم عقاري عدد84030 - 10 ؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 84030 - 10 ،

غــربا : يوسف ايت عطو .

طالب التحفيظ : السيد اواخلطيب عبد الرزاق بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 51125 - 10 

اسم امللك : مدرسة أوالد كناو.

موقعــه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة أوالد امبارك جماعة أوالد كناو 

احملل املدعو مدرسة أوالد كناو . 

نوعــه : ارض بها بنايات مدرسية . 

مساحتـه: 01 هـ 90 آ 77س.

اجملاورون : 

شمــاال : ممر ؛

جنوبـا : ممر؛   

شرقــا : ممر ،

غــربا : ممر ومسلك .

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 51285 - 10 

اسم امللك : اخلير.

تاكزيرت  و جماعة  قيادة  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعــه 

احملل املدعو فرياطة . 

نوعــه : ارض فالحية . 

مساحتـه: 07 هـ 45 آ 40س.

اجملاورون : 

شمــاال : ممر ؛

جنوبـا : ارتفاق الساقية؛

شرقــا : معوني عمر ،

غــربا : ممر .

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة عامر بنت سليمان ومن معها .

مطلب رقم 51341 - 10 

اسم امللك : مدرسة ايت ايدر.

موقعــه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة ايت ام البخت . 

نوعــه : ارض بها بنايات مدرسية . 

مساحتـه: 14 أ 18 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ممر ؛
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جنوبـا : ممر؛

شرقــا : ممر ،

غــربا : ممر ومسلك .

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

مطلب رقم 51376 - 10 

اسم امللك : احلمري.

احملل  جابر  سيدي  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو احلمري. 

بناية  منها  بجزء  الزيتون  باشجار  مغروسة  فالحية  ارض   : نوعــه 

سفلية ،حوض مائي وبئر. 

مساحتـه: 02 هـ 40آ 83 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ورثة ايت العتقي ؛

جنوبـا : مطلب عدد 51375 - 10 ؛

شرقــا : مطلبي التحفيظ عدد 50638 - 10 و50539 - 10 ،

غــربا : لفضالي كبور ومن معه وساقية .

طالب التحفيظ : السيد الشرقي عابي بن محمد

مطلب رقم 51399 - 10 

اسم امللك : الهاني.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي الصفا. 

نوعــه : ارض عارية بجزء منها بناية سفلية عبارة عن متجر وطابقني 

ومرافق. 

مساحتـه: 74 س.

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة ؛

جنوبـا : ارتفاق الساقية؛

شرقــا : ورثة حسونة محمد ،

غــربا : زاوية .

طالبة التحفيظ : السيد ة فاطمة الهاني بنت محمد

مطلب رقم 51400 - 10 

اسم امللك : احلمري 1.

احملل  جابر  سيدي  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو احلمري أوالد حمدان سيدي جابر 

نوعــه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون. 

مساحتـه: 52 آ 26 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ارتفاق الساقية؛

جنوبـا : مطلب عدد 49026 - 10 محمد حفوظ؛

شرقــا : ورثة العافية عالل،

غــربا : ورثة حفوظ.

طالب التحفيظ : السيد العافية احمد بن عبد القادر ومن معه.

مطلب رقم 51401 - 10 

اسم امللك : احلمري.

موقعــه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر 

احملل املدعو احلمري أوالد حمدان سيدي جابر. 

نوعــه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون بجزء منها بئر وحوض 

مائي، 

مساحتـه: 02 هـ 38 آ 37 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ارتفاق الساقية؛

جنوبـا : ارتفاق الساقية؛

شرقــا : ورثة العافية عالل ،

غــربا : ارتفاق الساقية .

طالبة التحفيظ : السيد احمد العافية بن عبد القادر ومن معه.

مطلب رقم 51404 - 10 

اسم امللك : احمد امني.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو النخيلة 2. 

نوعــه : دار للسكنى دات سفلي وطابق اول. 

مساحتـه: 88 س .

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة؛

جنوبـا : ابوزاد رشيد ؛

شرقــا : بازاد هشام وعطار عبد الرزاق ،

غــربا : ساقية .

طالب التحفيظ : السيد الشاهدي اجلياللي بن احمد.

مطلب رقم 51410 - 10 

اسم امللك : نعيمة ايت امحند.

موقعــه : إقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة احملل املدعو حي االنبعات 

مجاط سيدي حمو الزين 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 01 آ .

اجملاورون : 

شمــاال : توميي محمد ،املالكي مفيد ورسم عقاري عدد 57024 - 10 ؛

جنوبـا : الزنقة؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 54259 - 10 ،

غــربا : البرهمي احمد.

طالبة التحفيظ : السيد ة نعيمة صاديق بنت محمد ومن معها.
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مطلب رقم 51412 - 10 

اسم امللك : النخيل.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو نوايل اخملزن. 

نوعــه : بناية دات سفلي وطابق اول. 

مساحتـه: 49 س.

اجملاورون : 

شمــاال : امباركة العايدي؛

جنوبـا : الزنقة؛

شرقــا : ورثة فطومة روحية،

غــربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد البوعزاوي القريشي بن محمد

مطلب رقم 51413 - 10 

اسم امللك : مرينو.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد حمدان الدار اجلديدة. 

نوعــه : بناية دات سفلي وطابق اول ومرافق. 

مساحتـه: 97 س.

اجملاورون : 

شمــاال : رسم عقاري عدد 51198 - 10 ، شكري رحمة ورسم عقاري 

عدد54976 - 10 ؛

جنوبـا : الزنقة؛

شرقــا : احلاج سعيد عريف ،

غــربا : رسم عقاري عدد 58039 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد. رشيد مرين بن محمد 

مطلب رقم 51416 - 10 

اسم امللك : بجدة .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد عياد أوالد زهرة. 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 79 س.

اجملاورون : 

شمــاال : فتيحة عكراش؛

جنوبـا : ميدون البشير؛

شرقــا : الزنقة،

غــربا : بوزيد فطومة ومن معها .

طالب التحفيظ : السيد.عبد احلفيظ بجدة بن صالح .

مطلب رقم 51423 - 10 

اسم امللك : ارض باغزر 4.

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو اغزار. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 01 هـ 86 آ 45 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ارتفاق الساقية؛

جنوبـا : الدمناتي احلسني؛

شرقــا : رسم عقاري عدد -8245ب،

غــربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان اللطيمي بن محمد ومن معه

مطلب رقم 51424 - 10 

اسم امللك : ارض باغزر 3.

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو اغزار. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 92 آ 79 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ايت الباز؛

جنوبـا : ساقية وايت الهاشمي محمد؛

شرقــا : رسم عقاري عدد -8245ب،

غــربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان اللطيمي بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 51425 - 10 

اسم امللك : ارض باغزر 2.

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو اغزار. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 02 هـ 78 آ 46 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ورثة رابحة املودن؛

جنوبـا : ارتفاق الساقية؛

شرقــا : ورثة ايت هنية ورسم عقاري -8245ب،

غــربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان اللطيمي بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 51426 - 10 

اسم امللك : ارض باغزر1 .

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعواغزار. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 01 هـ 56 آ 67 س.
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اجملاورون : 

شمــاال : عبد الرحمان ايت هنية ومن معه؛

جنوبـا : مصطفى ايت بوعبيد ؛

شرقــا : ارتفاق الساقية،

غــربا : ورثة ايت وراس .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان اللطيمي بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 51441 - 10 

اسم امللك : عبد الرزاق .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد الكرابزية. 

نوعــه : دار للسكنى دات سفلي . 

مساحتـه: 82 س.

اجملاورون : 

شمــاال : شكير مولودة ومن معها ؛

جنوبـا : حسن بناصر ومن معه؛

شرقــا : الزنقة،

غــربا : رسم عقاري عدد 88558 - 10 ودياني عزيز .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرزاق الفضالوي بن احمد . 

مطلب رقم 51447 - 10 

اسم امللك : اطلس.

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

سمكت احملل املدعو زمكيل. 

نوعــه : ارض فالحية. 

 مساحتـه: 01 هـ 13 آ 77 س.

اجملاورون : 

شمــاال : الطريق؛

جنوبـا : ورثة محمد بن العربي؛

شرقــا : ورثة محمد بن العربي،

غــربا : بن عباس محمد.

طالب التحفيظ : السيد سعيد اخوية بن موحى. 

مطلب رقم 51450 - 10 

اسم امللك : اخلير.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد سليمان. 

نوعــه : دار للسكنى دات سفلي طابق اول ومرافق. 

مساحتـه: 50 س.

اجملاورون : 

شمــاال : عبد الغاني بن ادريس ومن معه؛

جنوبـا : مدخل؛

شرقــا : رابحة حرشاوي وعفيف محمد ومن معه،

غــربا : مدخل.

طالب التحفيظ : السيد بوجمعة رائد ابن رحال. 

مطلب رقم 51451 - 10 

اسم امللك : ملك طاليب 1

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعواحلنصالي القصبة الكبيرة. 

نوعــه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق. 

مساحتـه: 22 س.

اجملاورون : 

شمــاال : رسم عقاري عدد34578 - 10 ؛

جنوبـا : الزنقة؛

شرقــا : ملك االحباس،

غــربا : مدخل.

طالب التحفيظ : السيد محي الدين طاليب بن عزيز 

مطلب رقم 51457 - 10 

اسم امللك : كنزة .

احملل  جابر  سيدي  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو احلمري. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 02 هـ 14 آ 51 س.

اجملاورون : 

شمــاال : فكري محمد ورسم عقاري عدد 69670 - 10 ؛

جنوبـا : الطريق ؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 34337 - 10 ،

غــربا : ارتفاق الساقية .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بنموسى بنت احمد. 

مطلب رقم 51465 - 10 

اسم امللك : القربابية.

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

كطاية احملل املدعوالقربابية. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 01 هـ 11 آ 81 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مطلب عدد 37875 - 10 ؛

جنوبـا : الغاشي بلكاسم، رسم عقاري عدد 59046 - 10 الصوفي صالح؛  
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شرقــا : ممر ،

غــربا : مطلب عدد 37875 - 10 والغاشي رحال .

طالب التحفيظ : السيد الهابي محمد. 

مطلب رقم 51472 - 10 

اسم امللك : حميد.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو ايت تسليت. 

نوعــه : دار للسكنى ،دات قبو ، سفلي وطابق اول 

مساحتـه: 63 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ارتفاق الساقية؛

جنوبـا : الزنقة؛

شرقــا : الزنقة،

غــربا : بومزوغ عبد اجمليد.

طالب التحفيظ : السيد حميد بنيشو بن احمد. 

مطلب رقم 51473 - 10 

اسم امللك : شريف 1.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعواللة بقاشة. 

نوعــه : ارض محجرة. 

سمساحتـه: 03 آ 32 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ممر؛

جنوبـا : ورثة واعراب سعيد وواعراب عبد اهلل؛

شرقــا : ممر،

غــربا : ممر.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة مصلح بنت عالل ومن معها . 

مطلب رقم 51474 - 10 

اسم امللك : شريف 2.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعواللة بقاشة. 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 82 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ممر؛

جنوبـا : ممر؛

شرقــا : اخداش العربي ،

غــربا : ممر .

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة مصلح بن عالل ومن معها . 

مطلب رقم 51478 - 10 

اسم امللك : هبة .

احملل  امبارك  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  اقليم   : موقعــه 

املدعواوالد ايوب. 

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول مراب وحديقة . 

مساحتـه: 01آ 52 س.

اجملاورون : 

شمــاال : العزيري كبير؛

جنوبـا : لوبان محمد والغزافن عبد اهلل؛

شرقــا : صفصافي محمد وبناصر إسماعيل ،

غــربا : مدخل ودحماني مولود ومن معه.

طالب التحفيظ : السيد ة سميرة عز الدين بنت علي ومن معها . 

مطلب رقم 51481 - 10 

اسم امللك : اعكو .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة ايت تسليت . 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 14 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مدخل؛

جنوبـا : ورثة طراوي ايت موحى؛

شرقــا : كسار الصاحلة،

غــربا : ورثة اجلياللي .

طالبة التحفيظ : السيدة الصاحلة اعكو بنت احلسني. 

اعالنني جديدين عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 8526 -ب 

امللك املسمى: احلرشة.

الكائن: إقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة 

وقع حتديده في : 09 يناير 1977

طالبة التحفيظ: السيد حنشي قاسم ومن معه

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  جديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 379 املؤرخة في 05 ابريل 2006 

مطلب رقم 18316 - 10 

امللك املسمى : جواد.

الكائن: مبدينة بني مالل احملل املدعو اعياط

وقع حتديده في : 20 نوفمبر 1992

طالبة التحفيظ: السيد محمد احلامض بن املعطي

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  اجلديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 4336 املؤرخة في 06 ديسمبر 1995 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 51552 - 10

الدي نشراالعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد 1107 بتاريخ 18 مارس 2020

عوضا عن 

احملل  تاكزيرت  وجماعة  قيادة  دائرة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو مدرسة ايت حيمي
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اقـرا 

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو مدرسة ايت حيمي

 والباقي بدون تغيير. 

    احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

        الشرقي الشوبي

محافظة سيدي عثمان

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " فدان الغزال"

مطلب رقم 44276 - 12 الذي متت  نشر خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية  حتت عدد 1120 بتاريخ 17/06/2020.

عوضا عن :

طالبوا التحفيظ: 

1. عبد الرحيم عادناني  بنسبة 3852/12004

2. رقية بومسهول  بنسبة 2001/12004

3. أزهور عادناني  بنسبة 1925/12004

4. فاطمة عادناني  بنسبة 1925/12004

5. مليكة عادناني  بنسبة 376/12004

6. أسماء مردي  

اقرأ :

طالبوا التحفيظ:

1. عبد الرحيم عادناني  بنسبة 3852/12004

2. رقية بومسهول  بنسبة 2001/12004

3. أزهور عادناني  بنسبة 1925/12004

4. فاطمة عادناني  بنسبة 1925/12004

5. مليكة عادناني  بنسبة 1925/12004

6. أسماء مردي  بنسبة 376/12004

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " فايز  "

 مطلب رقم 44215 - 12  الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده  

باجلريدة الرسمية عدد 1107 املؤرخة في 08/03/2020.

عوضا عن :

اسم امللك "الدريات"

اقرأ :

اسم امللك " فايز"

          احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

          طارق اشتوي

محافظة سطات

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلـب رقـم 23272 - 15 

امللك املسمى : دار حديدان.

الكائن : باقليم ودائرة سطاجتماعة اوالد اشبانة؛دوار السعيدات.

وقع حتديده في : 30 ابريل2019.

مساحته :40 آ 87 س.

طالب التحفيظ : السيدة نعيمة كوثر بنت البهلول.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

05 ابريل2017 عدد 953.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 

        الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي لرميا إقليم سطات.

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بسطات  العقاري  األمالك  على  احملافظ  إن 

أعاله  املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة باملنطقة املدعوة"رميا" الكائنة بإقليم ودائرة سطات، جماعة 

رميا قيادة كيسر ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن

 1389 األولى  جمادى   10 في  املؤرخ   174/69 عدد:  الشريف  )الظهير 

املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

 33482 - 33477 - 33476 - 33463 - 33451 - 33444 - 33443 - 33432

 -  33510  -  33509  -  33507  -  33500  -  33498  -  33496  -  33493  -

 34653 - 34589 - 34501 - 33904 - 33903 - 33848 - 33513 - 33511

 -  35276  -  35273  -  35226  -  35221  -  35201  -  34798  -  34795  -

 37731 - 37730 - 37729 - 37726 - 37671 - 37215 - 37194 - 37080

 -  37933  -  37775  -  37737  -  37735  -  37734  -  37733  -  37732  -

 38606 - 38591 - 38515 - 38488 - 38455 - 38454 - 38353 - 38054

 -  38739  -  38732  -  38711  -  38699  -  38665  -  38654  -  38628  -

 38936 - 38935 - 38924 - 38921 - 38914 - 38894 - 38814 - 38743

 -  39252  -  39251  -  39219  -  39197  -  39133  -  39099  -  38942  -

 39800 - 39760 - 39482 - 39440 - 39354 - 39275 - 39271 - 39258

 -  39849  -  39848  -  39845  -  39844  -  39832  -  39824  -  39818  -

 39979 - 39965 - 39953 - 39932 - 39912 - 39863 - 39861 - 39853

 -  40030  -  40028  -  40022  -  40019  -  40018  -  40017  -  40002  -

 40169 - 40154 - 40149 - 40140 - 40139 - 40092 - 40067 - 40037
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 -  40194  -  40193  -  40192  -  40191  -  40185  -  40183  -  40173  -

 40239 - 40238 - 40213 - 40212 - 40211 - 40208 - 40203 - 40201

 -  40253  -  40250  -  40249  -  40244  -  40243  -  40242  -  40240  -

 40483 - 40413 - 40374 - 40373 - 40306 - 40305 - 40298 - 40264

 -  40540  -  40496  -  40490  -  40489  -  40488  -  40487  -  40485  -

 33534 - 33533 - 33497 - 33483 - 33406 - 33400 - 33371 - 33360

 -  34685  -  33666  -  33664  -  33658  -  33545  -  33543  -  33542  -

 34985 - 34949 - 34942 - 34938 - 34879 - 34853 - 34805 - 34686

 -  35017  -  35016  -  35008  -  35002  -  34993  -  34989  -  34988  -

 35145 - 35122 - 35120 - 35080 - 35069 - 35051 - 35020 - 35018

 -  35582  -  35336  -  35335  -  35297  -  35245  -  35195  -  35194  -

 37159 - 37155 - 37012 - 37009 - 37003 - 36997 - 36965 - 36146

 -  37487  -  37463  -  37461  -  37435  -  37434  -  37419  -  37187  -

 37662 - 37609 - 37605 - 37604 - 37603 - 37602 - 37588 - 37563

 -  37684  -  37682  -  37667  -  37666  -  37665  -  37664  -  37663  -

 37793 - 37774 - 37772 - 37771 - 37759 - 37755 - 37736 - 37685

 -  37826  -  37825  -  37823  -  37822  -  37811  -  37803  -  37801  -

 37954 - 37917 - 37886 - 37867 - 37862 - 37849 - 37842 - 37827

 -  38664  -  38530  -  38526  -  38514  -  38486  -  38481  -  38341  -

 39019 - 39014 - 38955 - 38939 - 38938 - 38934 - 38919 - 38726

 -  39216  -  39212  -  39203  -  39198  -  39100  -  39098  -  39026  -

 39293 - 39282 - 39276 - 39266 - 39265 - 39261 - 39260 - 39257

 -  39355  -  39326  -  39318  -  39312  -  39311  -  39303  -  39299  -

 39911 - 39890 - 39870 - 39806 - 39637 - 39377 - 39375 - 39365

 -  39998  -  39997  -  39994  -  39992  -  39985  -  39969  -  39937  -

 40290 - 40266 - 40200 - 40196 - 40145 - 40137 - 40109 - 40108

 -  33567  -  33433  -  33408  -  33392  -  33303  -  40449  -  40360  -

 34737 - 34728 - 34719 - 34714 - 34682 - 34619 - 34417 - 34282

 -  36865  -  36781  -  36780  -  36725  -  36144  -  35283  -  34740  -

 37523 - 37504 - 37501 - 37421 - 37385 - 37223 - 37037 - 36992

 -  37791  -  37785  -  37757  -  37756  -  37713  -  37707  -  37704  -

 38365 - 38171 - 38078 - 38027 - 38026 - 38025 - 38022 - 37868

 -  38682  -  38671  -  38655  -  38584  -  38413  -  38412  -  38377  -

 38738 - 38723 - 38720 - 38715 - 38714 - 38710 - 38708 - 38700

 -  38774  -  38769  -  38759  -  38757  -  38756  -  38755  -  38753  -

 38862 - 38819 - 38813 - 38792 - 38780 - 38779 - 38778 - 38777

 -  39017  -  39015  -  39009  -  39007  -  38922  -  38907  -  38897  -

 39177 - 39104 - 39093 - 39092 - 39087 - 39070 - 39060 - 39030

 -  39240  -  39235  -  39230  -  36221  -  39207  -  39185  -  39183  -

 39573 - 39492 - 39478 - 39450 - 39447 - 39437 - 39432 - 39280

 -  39852  -  39825  -  39781  -  39606  -  39602  -  39598  -  39597  -

 40032 - 40031 - 40021 - 39971 - 39967 - 39966 - 39877 - 39963

 -  40089  -  40085  -  40081  -  40080  -  40079  -  40043  -  40036  -

 40151 - 40150 - 40112 - 40110 - 40101 - 40098 - 40096 - 40093

 -  40314  -  40313  -  40271  -  40270  -  40198  -  40171  -  40162  -

 40355 - 40353 - 40351 - 40348 - 40346 - 40338 - 40318 - 40317

 -  40383  -  40381  -  40381  -  40380  -  40376  -  40371  -  40370  -

 34654 - 33399 - 40528 - 40526 - 40476 - 40405 - 40403 - 40386

 -  35309  -  35300  -  35259  -  34848  -  34835  -  34743  -  34681  -

 37197 - 37168 - 37125 - 37124 - 37079 - 37078 - 37077 - 35795

 -  37554  -  37548  -  37547  -  37529  -  37491  -  37327  -  37213  -

 37614 - 37597 - 37596 - 37592 - 37591 - 37590 - 37589 - 37585

 -  37740  -  37739  -  37738  -  37727  -  37686  -  37657  -  37615  -

 37779 - 37778 - 37773 - 37767 - 37766 - 37760 - 37742 - 37741

 -  39477  -  39201  -  38849  -  38707  -  38014  -  37789  -  37784  -

 39923 - 39922 - 39921 - 39914 - 39794 - 39793 - 39580 - 39578

 -  40228  -  40224  -  40204  -  40128  -  40126  -  40125  -  40122  -

 34525 - 33677 - 33672 - 33657 - 33596 - 33523 - 33351 - 40231

 -  34546  -  34545  -  34540  -  34539  -  34538  -  34532  -  34526  -

 35096 - 35063 - 35049 - 34876 - 34769 - 34674 - 34638 - 34596

 -  35167  -  35164  -  35157  -  35143  -  35107  -  35105  -  35103  -

 37117 - 36796 - 36793 - 35260 - 35250 - 35248 - 35246 - 35176

 -  37424  -  37225  -  37217  -  37195  -  37183  -  37176  -  37170  -

 37595 - 37594 - 37593 - 37584 - 37520 - 37462 - 37445 - 37433

 -  37659  -  37658  -  37656  -  37646  -  37645  -  37628  -  37601  -

 37748 - 37728 - 37725 - 37724 - 37703 - 37689 - 37668 - 37660

 -  37788  -  37770  -  37768  -  37761  -  37753  -  37750  -  37749  -

 38932 - 38382 - 37864 - 37863 - 37834 - 37833 - 37806 - 37790

 -  39090  -  39080  -  39079  -  39078  -  39077  -  39061  -  39053  -

 39142 - 39141 - 39137 - 39132 - 39128 - 39106 - 39095 - 39091

 -  39162  -  39161  -  39151  -  39150  -  39149  -  39145  -  39144  -

 39182 - 39178 - 39174 - 39167 - 39166 - 39165 - 39164 - 39163

 -  39301  -  39298  -  39297  -  39291  -  39286  -  39262  -  39209  -

 39605 - 39557 - 39498 - 39497 - 39493 - 39491 - 39410 - 39307

 -  39898  -  39888  -  39866  -  39813  -  39803  -  39784  -  39608  -

 40215 - 40214 - 40142 - 40131 - 40116 - 40114 - 39990 - 39955
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 -  40536  -  40535  -  40384  -  40364  -  40296  -  40223  -  40219  -

 33450 - 33448 - 33425 - 33418 - 33364 - 33357 - 33347 - 40537

 -  33556  -  33555  -  33525  -  33491  -  33489  -  33480  -  33479  -

 33790 - 33780 - 33776 - 33754 - 33706 - 33670 - 33665 - 33633

 -  34451  -  33898  -  33895  -  33867  -  33844  -  33826  -  33807  -

 34543 - 34534 - 34533 - 34530 - 34529 - 34523 - 34522 - 34513

 -  34756  -  34755  -  34687  -  34683  -  34634  -  34625  -  34593  -

 34871 - 34839 - 34823 - 34816 - 34812 - 34785 - 34782 - 34757

 -  34986  -  34981  -  34975  -  34970  -  34944  -  34930  -  34915  -

 35075 - 35070 - 35054 - 35022 - 35019 - 35010 - 35005 - 34996

 -  35147  -  35101  -  35097  -  35090  -  35089  -  35088  -  35084  -

 35165 - 35163 - 35162 - 35160 - 35159 - 35155 - 35153 - 35148

 -  35230  -  35229  -  35228  -  35227  -  35225  -  35224  -  35166  -

 37088 - 36996 - 36784 - 36086 - 35332 - 35244 - 35233 - 35231

 -  37518  -  37426  -  37193  -  37192  -  37135  -  37116  -  37098  -

 37600 - 37586 - 37580 - 37568 - 37565 - 37564 - 37552 - 37538

 -  37655  -  37629  -  37624  -  37619  -  37616  -  37613  -  37612  -

 37709 - 37691 - 37681 - 37677 - 37676 - 37675 - 37670 - 37669

 -  37820  -  37805  -  37802  -  37800  -  37798  -  37780  -  37717  -

 38391 - 38374 - 38354 - 38316 - 38103 - 37983 - 37939 - 37872

 -  38744  -  38644  -  38634  -  38622  -  38585  -  38500  -  38400  -

 39044 - 38933 - 38888 - 38886 - 38812 - 38748 - 38746 - 38745

 -  39205  -  39135  -  39114  -  39101  -  39084  -  39071  -  39045  -

 39421 - 39399 - 39398 - 39397 - 39396 - 39381 - 39281 - 39253

 -  39463  -  39462  -  39455  -  39429  -  39425  -  39424  -  39423  -

 39551 - 39537 - 39518 - 39515 - 39514 - 39513 - 39504 - 39476

 -  39769  -  39757  -  39745  -  39740  -  39730  -  39688  -  39636  -

 39995 - 39989 - 39899 - 39876 - 39815 - 39778 - 39775 - 39774

 -  40218  -  40217  -  40141  -  40063  -  40062  -  40020  -  40003  -

 40512 - 40510 - 40508 - 40505 - 40464 - 40375 - 40246 - 40227

 -  40529  -  40525  -  40524  -  40523  -  40521  -  40514  -  40513  -

 33703 - 33536 - 33424 - 33414 - 33196 - 33042 - 32793 - 32492

 -  34717  -  34715  -  34656  -  34603  -  34579  -  34484  -  33745  -

 34907 - 34904 - 34797 - 34781 - 34767 - 34766 - 34741 - 34729

 -  35000  -  34966  -  34964  -  34962  -  34960  -  34956  -  34929  -

 36637 - 35607 - 35436 - 35266 - 35116 - 35111 - 35064 - 35060

 -  37299  -  37268  -  37264  -  37262  -  37169  -  37040  -  36685  -

 38045 - 37904 - 37902 - 37901 - 37899 - 37873 - 37640 - 37607

 -  38307  -  38306  -  38304  -  38289  -  38284  -  38235  -  38192  -

 38856 - 38855 - 38852 - 38850 - 38848 - 38801 - 38521 - 38359

 -  39136  -  39134  -  39107  -  38910  -  38904  -  38891  -  38885  -

 39512 - 39511 - 39331 - 39184 - 39179 - 39160 - 39158 - 39143

 -  39887  -  39851  -  39823  -  39631  -  39628  -  39614  -  39609  -

 39948 - 39941 - 39935 - 39927 - 39925 - 39920 - 39919 - 39918

 -  40316  -  40066  -  39986  -  39981  -  39961  -  39959  -  39950  -

 33467 - 33416 - 33415 - 40520 - 40517 - 40509 - 40454 - 40334

 -  33649  -  33572  -  33557  -  33538  -  33487  -  33486  -  33468  -

 33856 - 33847 - 33846 - 33829 - 33802 - 33797 - 33669 - 33662

 -  34762  -  34663  -  34659  -  34612  -  34611  -  33894  -  33870  -

 35199 - 35196 - 35192 - 35092 - 34987 - 34983 - 34851 - 34834

 -  37052  -  37045  -  37020  -  37013  -  36989  -  36978  -  35272  -

 37648 - 37575 - 37519 - 37439 - 37476 - 37386 - 37219 - 37198

 -  37794  -  37777  -  37769  -  37762  -  37715  -  37661  -  37651  -

 37838 - 37821 - 37815 - 37814 - 37812 - 37809 - 37807 - 37795

 -  38925  -  38923  -  37869  -  37857  -  37845  -  37844  -  37839  -

 39487 - 39486 - 39485 - 39382 - 39306 - 39064 - 39049 - 39042

 -  39568  -  39546  -  39543  -  39500  -  39490  -  39489  -  39488  -

 39788 - 39770 - 39758 - 39728 - 39615 - 39583 - 39571 - 39569

 -  39924  -  39916  -  39892  -  39835  -  37812  -  39795  -  39792  -

 40027 - 40016 - 39978 - 39957 - 39954 - 39952 - 39944 - 39938

 -  40121  -  40120  -  40119  -  40118  -  40117  -  40115  -  40086  -

 40180 - 40178 - 40135 - 40134 - 40130 - 40129 - 40124 - 40123

 -  40252  -  40216  -  40207  -  40205  -  40197  -  40187  -  40184  -

 33422 - 33420 - 33413 - 33412 - 32500 - 40502 - 40493 - 40486

 -  33503  -  33502  -  33495  -  33484  -  33478  -  33429  -  33423  -

 33552 - 33550 - 33531 - 33524 - 33520 - 33519 - 33518 - 33504

 -  34454  -  33855  -  33843  -  33655  -  33603  -  33595  -  33577  -

 34748 - 34708 - 34684 - 34633 - 34624 - 34606 - 34531 - 34512

 -  34923  -  34859  -  34858  -  34815  -  34811  -  34804  -  34801  -

 35048 - 35047 - 35038 - 35024 - 34980 - 34952 - 34943 - 34925

 -  35261  -  35251  -  35173  -  35095  -  35074  -  35071  -  35052  -

 37026 - 37005 - 37002 - 36970 - 36677 - 35326 - 35271 - 35263

 -  37714  -  37533  -  37441  -  37306  -  37295  -  37091  -  37043  -

 38554 - 38536 - 38445 - 38040 - 37980 - 37799 - 37758 - 37754

 -  38679  -  38613  -  38605  -  38600  -  38567  -  38565  -  38559  -

 39220 - 39140 - 38931 - 38930 - 38916 - 38906 - 38903 - 38857

 -  39532  -  39517  -  39503  -  39448  -  39445  -  39394  -  39274  -

 39746 - 39739 - 39689 - 39676 - 39647 - 39640 - 39634 - 39544
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 -  39910  -  39885  -  39859  -  39808  -  39807  -  39804  -  39747  -

 40165 - 40132 - 40065 - 39983 - 39974 - 39962 - 39929 - 39917

 -  40530  -  40527  -  40516  -  40515  -  40291  -  40237  -  40226  -

 33719 - 33276 - 33162 - 33150 - 40534 - 40533 - 40532 - 40531

 -  36959  -  36671  -  36665  -  36424  -  36264  -  34632  -  34120  -

 38029 - 37979 - 37959 - 37865 - 37550 - 37292 - 37267 - 37161

 -  38909  -  38763  -  38734  -  38729  -  38444  -  38384  -  38194  -

 39441 - 39439 - 39426 - 39409 - 39395 - 39278 - 39181 - 39115

 -  39599  -  39581  -  39556  -  39481  -  39480  -  39474  -  39444  -

 39837 - 39834 - 39884 - 39821 - 39776 - 39617 - 39610 - 39601

 -  40377  -  40363  -  40261  -  40230  -  40189  -  40174  -  40160  -

 40425 - 40419 - 40407 - 40402 - 40398 - 40396 - 40394 - 40385

 -  33372  -  40543  -  40538  -  40467  -  40447  -  40446  -  40430  -

 33690 - 33685 - 33652 - 33643 - 33579 - 33571 - 33560 - 33508

 -  34504  -  34459  -  33845  -  33788  -  33763  -  33747  -  33692  -

 34850 - 34849 - 34842 - 34828 - 34827 - 34810 - 34731 - 34690

 -  35030  -  35029  -  35028  -  35001  -  34997  -  34928  -  34854  -

 35130 - 35121 - 35110 - 35109 - 35108 - 35072 - 35053 - 35050

 -  35243  -  35232  -  35217  -  35214  -  35209  -  35205  -  35144  -

 35278 - 35265 - 35264 - 35256 - 35253 - 35252 - 35249 - 35247

 -  37184  -  36973  -  36918  -  36623  -  35299  -  35295  -  35288  -

 37578 - 37569 - 37558 - 37540 - 37536 - 37531 - 37438 - 37428

 -  37643  -  37639  -  37637  -  37635  -  37627  -  37625  -  37581  -

 38487 - 38049 - 37944 - 37932 - 37680 - 37678 - 37650 - 37647

 -  38800  -  38771  -  38725  -  38722  -  38698  -  38533  -  38499  -

 39131 - 39124 - 39122 - 38915 - 38913 - 38901 - 38900 - 38802

 -  39533  -  39501  -  39465  -  39283  -  39269  -  39232  -  39152  -

 40144 - 40127 - 39991 - 39982 - 39901 - 39766 - 39639 - 39547

 -  40295  -  40288  -  40267  -  40263  -  40258  -  40220  -  40146  -

 40553 - 40552 - 40546 - 40522 - 40326

جميع هذه املطالب على الرمز 15. 

   احملافظ على األمالك العقارية بسطات  

     محمد الزرهوني 

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 4860 - 16

اسم امللك : " فدان احلمري ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت مخلوف. 

وقع حتديده في : 27/07/2010.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 02 آ 40 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 20021/16.

شرقا : الرسم العقاري 35832/16.

جنوبا : اوعسو بوزيان ، اجلامعي محمد.

غربا : الرسم العقاري 21200/16.

طالب التحفيظ : بجطيط فاطمة بنت احلاج العربي.

مطلب رقم 9161 - 16

اسم امللك : " تغزوت ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة املعازيز.

وقع حتديده في : 14/11/2006.

في  س   78 آ   01 هـ   05 العقاري:  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

قطعتني.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى:

شماال : الواد.

شرقا : احيزون كناوي بن عقة.

جنوبا : ملك اجلماعة.

غربا : ورثة سي حمو.

القطعة الثانية:

شماال : الطريق.

شرقا : احلاج علي احيزون بن عقة 

جنوبا : الرسم العقاري 41128/16.

غربا : ورثة بوجة بوجة.

طالب التحفيظ : احيزون محمد بن عقة ومن معه.

مطلب رقم 9237 - 16

اسم امللك : " محجر اومتامن ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار بني زوليت.

وقع حتديده في : 09/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 39 آ 90 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة.

شرقا : الر سمني العقاريني 59739/16 ، 46391/16.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة دحمان مولود.

طالب التحفيظ : حلسن دحمان بن محمد.



عدد 1123 - 16 ذوالقعدة 1441 )08 يوليو 2020(3000

مطلب رقم 20625 - ر

اسم امللك : " ليرميتاج 5 ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت اومناصف. 

وقع حتديده في : 07/06/2005.

في  س   60 آ   13 هـ   09 العقاري:  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

قطعتني.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى:

شماال : امللك الغابوي .

شرقا : ورثة بوعزة بن علي ، الطريق.

جنوبا : الرسم العقاري 18370/ر.

غربا : امللك الغابوي.

القطعة الثانية:

شماال : امللك الغابوي.

شرقا : امللك الغابوي.

جنوبا : الرسم العقاري 18370/ر.

غربا : امللك الغابوي.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص".

مطلب رقم 32808 - 16

اسم امللك : " بوتاكا". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة بوقشمير دوار ايت حامت. 

وقع حتديده في : 02/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08هـ 88 آ 20 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر.

شرقا : محجوبة بنت عزيزي ، حادة بنت عزيزي.

جنوبا : الرسم العقاري 58090/16.

غربا : ورثة احلاج باعلي.

طالب التحفيظ : احمد اشقير بن باسو .

مطلب رقم 36671 - 16

اسم امللك : " فدان ملضل ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار كيكن ايت بوحقي.

وقع حتديده في : 29/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 20 آ 10 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احمد الطاهري.

شرقا : ورثة ادريس بن حلسن ، منصور بلباشا.

جنوبا : منصور بلباشا .

غربا : احمد الطاهري ، مطلب 36767/16.

طالب التحفيظ : لفقيه ادريس بن بوعزة.

مطلب رقم 36734 - 16

اسم امللك : " فدان زهرة عدي ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت عمر ايت بوكيمال. 

وقع حتديده في : 01/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 هـ 87 آ 57 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الواد.

شرقا : الواد.

جنوبا : مطلب 23571/16 ، امللك الغابوي.

غربا : اوعقة محمد ، الشعبة ، اوفريد صالح بن صالح.

طالب التحفيظ : وفريد حمادي بن صالح ومن معه.

مطلب رقم 36887 - 16

اسم امللك : " فدان احرشي 2 ". 

ايت  بومهدي  ايت  دوار  اوريبل  ايت  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

الفرايش.

وقع حتديده في : 31/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 69 آ 60 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بناصر بن عمر .

شرقا : مطلب 16522/16 ، ورثة اعمر جعيط ، الطريق.

جنوبا : حارتي محمد.

غربا : بوكنوف محمود ، مطلب 13014/16 ، الرسم اعقاري 30878/16.

طالب التحفيظ : محمد بادي بن بوعزة.

مطلب رقم 36934 - 16

اسم امللك : " عسو ". 

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

وقع حتديده في : 04/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 20 آ 40 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ، كرمي بودريس بن حدو.
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شرقا : كرمي احلسني بن محمد.

جنوبا : ورثة الصحراوي لدير.

غربا : ورثة بنعيسى بن محمد ، طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ : عسو اعزيز بن الصديق.

مطلب رقم 36958 - 16

اسم امللك : " ملك مليكة ". 

ايت  بوتهليل  ايت  دوار  اوريبل  ايت  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

ايكو.

وقع حتديده في : 02/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17 آ 94 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشعيب بن بوشعيب.

شرقا : بوشعيب سميرة بنت العربي.

جنوبا : الطريق.

غربا : مطلب 38308/16.

طالب التحفيظ : مليكة بنبوشعيب بنت العربي.

مطلب رقم 36960 - 16

اسم امللك : " مدرسة ايت عياش ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عياش.

وقع حتديده في : 22/04/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 19 آ 08 س.

نوعه : مؤسسة تعليمية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 10307/16 .

شرقا : مطلب 10307/16 ، الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : محمد احلسيني.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 36979 - 16

اسم امللك : " ملك اورحو ". 

موقعه : مدينة اخلميسات زنقة ابن بطوطة.

وقع حتديده في : 06/05/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آ 29 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : حمام.

شرقا : ورثة القايد التهامي ، ممر. 

جنوبا : الرسم العقاري 41298/16.

غربا : الرسم العقاري 5606/ر.

طالب التحفيظ : حبيبة اورحو بنت احلاج التهامي ومن معها.

مطلب رقم 37004 - 16

اسم امللك : " بوكايز ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت اجملدوب.

وقع حتديده في : 03/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 00 آ 90 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : مطلب 11068/16.

جنوبا : مداح محمد ، مطلب 29863/16.

غربا : مطلب 29863/16.

طالب التحفيظ : احلسني مداح بن عزيزي.

مطلب رقم 37006 - 16

اسم امللك : " فدان الرمل ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت سليمان.

وقع حتديده في : 10/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 19 آ 09 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بنعيسى ، بلمقدم حكيمة.

شرقا :بلمقدم حكيمة ، الطريق.

جنوبا : بلمقدم حادة ، الطريق.

غربا : بلمقدم حادة ، ورثة محمد بنعيسى.

طالب التحفيظ : فنيدة بلمقدم بنت ادريس.

مطلب رقم 37018 - 16

اسم امللك : " مدرسة ايت حلسن اوحدو ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حلسن.

وقع حتديده في : 24/06/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 15 آ 70 س.

نوعه : مؤسسة تعليمية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق ، الرسم العقاري 38911/16.
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غربا : الرسم العقاري 20100/16.

طالب التحفيظ : ملك الدولة " امللك اخلاص ".

مطلب رقم 37032 - 16

اسم امللك : " راس بامليلودي ". 

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

وقع حتديده في : 02/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 23 آ 20 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اغريس محمد ، طالب التحفيظ.

شرقا : ورثة احلديوي مولود ، ورثة الشيكرعمر.

جنوبا : ورثة الشيكر عمر.

غربا : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ : سهيل بيرو بن عبد العزيز ومن معه.

مطلب رقم 38191 - 16

 ." A 244 اسم امللك : " البقعة رقم

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين املركز حي االمل. 

وقع حتديده في : 22/07/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : معروفي طاطا.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : اوحمو محمد.

غربا : احيزون ادريس.

طالب التحفيظ : بنموسى احمد بن موسى.

مطلب رقم 38200 - 16

اسم امللك : " فدان عقة ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت اومغار امشيشتة.

وقع حتديده في : 30/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 40 آ 70 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : ورثة مولود عزيز اوعقة.

جنوبا : محجوبي محمد.

غربا : الرسم العقاري 68154/16.

طالب التحفيظ : يوسف لفداوي بن موحى.

مطلب رقم 38206 - 16

اسم امللك : " فدان احلريشفة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت القاللي .

وقع حتديده في : 16/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 78 آ 07 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بوحاجة زيان .

شرقا : الرسم العقاري 58507/16 ، الطريق.

جنوبا : ورثة لهناوي امبارك.

غربا : لهناوي محمد بن بوحتى.

طالب التحفيظ : لهناوي ادريس بن امبارك.

مطلب رقم 38253 - 16

اسم امللك : " خرباش ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت حلسن احلواديف.

وقع حتديده في : 29/08/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 60 آ 10 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر الشاوش.

شرقا : الواد.

جنوبا : حسن الوافي ، مطلب 4708/16.

غربا : حلسن اوعشي ، ورثة البوهتي ، ورثة الشاوش.

طالب التحفيظ : الوافي خاليد بن عال.

مطلب رقم 38256 - 16

اسم امللك : " خديجة ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة املعازيز املركز.

وقع حتديده في : 07/10/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 77 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : بوزيدي محمد ، الشادلي حسن.

جنوبا : سعيدي نوفيسة.

غربا : حمزاوي مبارك .

طالب التحفيظ : براهيمي رشيدة بنت فاحت.

مطلب رقم 38262 - 16

اسم امللك : " امليلودي ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت سليمان.

وقع حتديده في : 10/10/2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 37 آ 60 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اورحو حلسن.

شرقا : الرسم العقاري 49682/16.

جنوبا : ورثة عبد السالم الضريف ، الطريق.

غربا : اوقسو محمد ، مطلب 17324/16.

طالب التحفيظ : حلسن ارحو بن بوعزة.

مطلب رقم 38281 - 16

اسم امللك : " فدان حرشي ". 

الشرقي  ايت  دوار  الغندور  سيدي  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

قبليني.

وقع حتديده في : 19/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 88 آ 81 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 55277/16 ، مطلب 38282/16.

شرقا : مطلب 38282/16 ، الطريق.

جنوبا : الطريق ، علي اوحسني.

غربا : الرسم العقاري 55277/16 .

طالب التحفيظ : حلسن بوعويش بن عبد السالم.

مطلب رقم 38282 - 16

اسم امللك : " فدان حرشي ". 

الشرقي  ايت  دوار  الغندور  سيدي  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

قبليني.

وقع حتديده في : 19/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 86 آ 57 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 31262/16 ، الرسم العقاري 55177/16 .

شرقا : الطريق.

جنوبا : مطلب 38281/16.

غربا : مطلب 38281/16

طالب التحفيظ : عشور بوعويش بن حلسن.

مطلب رقم 38284 - 16

اسم امللك : " البقعة رقم 489 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات حي مولود عقة.

وقع حتديده في : 19/11/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 97 س.

نوعه : ارض عارية بها بئر وبناية خفيفة.

اجملاورون : 

شماال : بوعبوت البشير.

شرقا : اوسعيد حلسن.

جنوبا : الزنقة.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : خديجة بونوش بنت مولود.

مطلب رقم 38307 - 16

اسم امللك : " ملك تورية ". 

ايت  بوتهليل  ايت  دوار  اوريبل  ايت  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

ايكو. 

وقع حتديده في : 09/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17 آ 98 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشعيب بن بوشعيب.

شرقا : مطلب 38308/16.

جنوبا : الطريق.

غربا : ورثة املكي بن بوشعيب.

طالب التحفيظ : فاطمة اوعكي بنت بادي.

مطلب رقم 38308 - 16

اسم امللك : " ملك فاطمة ". 

ايت  بوتهليل  ايت  دوار  اوريبل  ايت  جماعة  اخلميسات  دائرة   : موقعه 

ايكو. 

وقع حتديده في : 09/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 18 آ 14 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشعيب بن بوشعيب.

شرقا : مطلب 36958/16.

جنوبا : الطريق.

غربا : مطلب 38307/16.

طالب التحفيظ : سلمى العزوزي بنت عمر.

مطلب رقم 38310 - 16

اسم امللك : " البقعة رقم 38 ". 

موقعه : مدينة اخلمسات ودادية التضامن حي السرغيني .

وقع حتديده في : 10/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 91 س.
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نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : الرسم العقاري 49415/16.

غربا : ورثة بكار.

طالب التحفيظ : حميد ركيبي بن محمد.

مطلب رقم 38324 - 16

اسم امللك : " فدان حدهوم ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.

وقع حتديده في : 12/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 55 آ 80 س.

نوعه : ارض فالحية في قطعتني.

اجملاورون : 

شماال : الهايج ادريس.

شرقا : الهايج ادريس.

جنوبا : الطريق.

غربا : احلاج عبد السالم عبو ازعير.

طالب التحفيظ : بوشعيب بوجعبوط بن ادريس.

مطلب رقم 38328 - 16

اسم امللك : " فدان لهميل العمود ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت حمي.

وقع حتديده في : 16/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 35 آ 67 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 1479/16.

شرقا : ورثة اوناصر عمر.

جنوبا : اوناصر فاطمة ، اوناصر احلاجة.

غربا : مطلب 6615/16.

طالب التحفيظ : جعومة خديجة بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 38330 - 16

اسم امللك : " فدان الطالع ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار الشمارخة.

وقع حتديده في : 18/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 79 آ 64 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مسعود .

شرقا : الرسم العقاري 69590/16 ، الطريق.

جنوبا : الطريق ، الفرشيوي عالل.

غربا : الفرشيوي عالل.

طالب التحفيظ : حسيني املصطفى بن سعيد.

مطلب رقم 38341 - 16

اسم امللك : " فدان احفور املعطي ". 

موقعه : مدينة اخلميسات حي السعادة دوار زهانا.

وقع حتديده في : 31/12/2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آ 07 س.

نوعه : ارض بها بناية من طابق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : ورثة الطايشة بلقاسم.

جنوبا : ورثة الطايشة بلقاسم.

غربا : الزنقة.

طالبة التحفيظ : حنان محمد بن بنعيسى.

اصالح خطأ - تتعلق بامللك املسمى " فدان عني ".       

مطلب رقم 32492 - 16 الدي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية  رقم 940 املؤرخة في 04/01/2017.

عوضا عن : 

املساحة املصرح بها 50 آ 00 س تقريبا .

اقرأ : 

املساحة املصرح بها 55 آ 00 س تقريبا.

والباقي بدون تغيير

                                      

"." A 244 اصالح خطأ - تتعلق بامللم املسمى" "  البقعة رقم

مطلب رقم 38191 - 16 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1066 املؤرخة في 05/06/2016             

عوضا عن : 

تتابع بعنوان مدينة اخلميسات ودادية االمل.

اقرأ : 

تتابع بعنوان دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين املركز ودادية االمل.

والباقي بدون تغيير.

    احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

            عزالدين شاكر

محافظة خريبكة

مطلب رقم 1558 - 18

إسم امللك : " بالد رشيدي " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار العمامرة.

نوعه : أرض فالحية. 
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مساحته :03هـ83آر20س.

اجملاورون : 

شماال : رشيدي احلاج أحمد؛

جنوبا : الغفالوي محمد؛

شرقا : الرسم العقاري 84276/س؛

غربا :الفادي محمد.

طالب التحفيظ :رشيدي البشير بن الطاهر بن محمد. 

مطلب رقم 4738 - 18

إسم امللك : " دار ادريوش " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي مركز سوق االثنني.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 01آر.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 4746/18؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : رفيق املصطفى؛

غربا :حجاوي املصطفى.

طالب التحفيظ :ادريوش ميلودة بنت املعطي.

مطلب رقم 4746 - 18

إسم امللك : " دار ابحيحي" .

موقعه :دائرة وادي زم ، جماعة أوالد بوغادي مركز سوق االثنني.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 01آر.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

الرسم   ، املصطفى  حجاوي   ،4738/18 التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

العقاري 96756/18؛

شرقا : رفيق املصطفى؛

غربا :ورثة بركاوي لكبير.

طالب التحفيظ : ابحيحي عبد الرحمان بن ابراهيم.  

مطلب رقم 9745 - 18

إسم امللك : " ملك مستنجيد " .

موقعه :مدينة خريبكة دوار قدور بلحاج.

نوعه : دار للسكنى بها سفلي وطابق علوي . 

مساحته : 96س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : الرسمني العقاريني 2462/18، 3419/18؛

شرقا : العريبني الكبيرة؛

غربا : مطلب التحفيظ 14351/18.

طالب التحفيظ :املستنجد محمد بن بوشعيب. 

مطلب رقم 39181 - 18

 إسم امللك : " الكعدة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الشيخ اعلي.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 20آر 07س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة املاحي امليلودي؛

جنوبا : الرسمني العقاريني 30920/18؛

شرقا : الرسم العقاري 30920/18؛

غربا :الرسم العقاري 30920/18.

طالب التحفيظ : املكي عرسة بن املعطي.  

 

مطلب رقم 39186 - 18  

إسم امللك : " املسادية " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الشيخ علي.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 52آر.

اجملاورون : 

شماال : عرسة امليلودي؛

جنوبا : الرسمني العقاريني 38132/18، 63792/18 الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري 55154/18،عرسة لكبير؛

غربا : ورثة عرسة بوعزة بن املعطي ، الرسم العقاري 46375/18.

طالب التحفيظ :املكي عرسة بن املعطي.  

 

مطلب رقم 52740 - 18  

 إسم امللك : " املرس مينة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد عالل.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 20آر 58س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 38392/18؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : خميس حليمة؛

غربا :مطلب التحفيظ 52753/18.

طالب التحفيظ : املعطي خميس بن امحمد.  

مطلب رقم 52761 - 18  

إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي دوار لبعاعزة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مثمرة، وبنايات من سفلي وخزان ماء، 

وبئران. 
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مساحته : 61آر 99س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 41159/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 60915/18؛

شرقا : الرسم العقاري 53375/18،ورثة كرميم بوعبيد؛

غربا : ساهم امحمد  بن قدور.

طالب التحفيظ :عبد السالم منكاد بن محمد.  

  

مطلب رقم 52766 - 18  

إسم امللك : " ملك سلطاني" .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة تشرافت دوار أوالد غنوشة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 2هـ 02آر 71س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : أرض اجلموع؛

شرقا : مطلب التحفيظ 18689/18؛

غربا : مطلب التحفيظ 2642/18.

طالب التحفيظ : سلطاني املصطفى بن الكبير ومن معه.  

  

مطلب رقم 52772 - 18  

إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عزوز دوار أوالد ادريس.

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

مساحته : 01هـ 16آر 60س.

اجملاورون : 

القطعة األولى :

شماال : الطاوس احمد بن لكبير؛

جنوبا : ورثة رزين العربي؛

شرقا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري 52773/18.

القطعة الثانية : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : بوجعرة الشرقي؛

غربا : ورثة مبوت محمد.

طالب التحفيظ :عبد االله رزني بن امحمد.  

  

مطلب رقم 52773 - 18  

إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عزوز دوار أوالد ادريس.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مثمرة، وبنايات من سفلي وبئر. 

مساحته : 80آر 56س.

اجملاورون : 

شماال : الطاوس محمد بن عبد السالم، الطاوس أحمد بن لكبير؛

جنوبا : ورثة رزين العربي؛

شرقا : مطلب التحفيظ 52772/18؛

غربا :الطريق.

طالب التحفيظ :امحمد رزين بن املولودي.  

  

مطلب رقم 52774 -  18  

إسم امللك : " خلوطة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عزوز دوار أوالد ادريس.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 2هـ 35آر 10س.

اجملاورون : 

شماال : حادف احلاج محمد؛

جنوبا : حلمر الغزواني ، ورثة بحراوي امحمد؛

شرقا : سموني عبد القادر، ورثة بحراوي امحمد؛

غربا :حنيف بوعزة.

طالب التحفيظ : عبد االله رزين بن امحمد.  

 

مطلب رقم 52837 - 18  

إسم امللك : " دار جواد" .

موقعه :مدينة خريبكة درب ولد اخملتار حي الفتح.

نوعه :دار للسكنى من سفلي وطابق علوي. 

مساحته : 73س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 90252/18؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : الرسم العقاري 46290/18.

طالب التحفيظ :جواد جبيهي بن أحمد ومن معه.  

مطلب رقم 52858 - 18  

إسم امللك : " مرس بياض" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار أوالد عمر.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1هـ 62آر 08س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 52859/18؛

جنوبا : ورثة حراث احلاج املعطي؛

شرقا : مطلب التحفيظ 52859/18؛

غربا :امليلودي الرافة بن الرافة ومن معه.

طالب التحفيظ :وشام محمد بن أحمد ومن معه.  

  

مطلب رقم 52859 - 18  

إسم امللك : " بياض" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة مفاسيس دوار أوالد عمر.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 2هـ 60آر 72س.
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اجملاورون : 
شماال : ورثة الشرقي بن قدرو؛

جنوبا : ورثة حراث احلاج املعطي، جبران محمد؛
شرقا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ 52858/18.
طالب التحفيظ :وشام محمد بن أحمد ومن معه.  

  
مطلب رقم 52875 - 18  

إسم امللك : " ملك رفيق " .
موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي مركز سوق االثنني.

نوعه : أرض عارية. 
مساحته : 01آر 01س.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛
جنوبا : الزنقة؛
شرقا : الزنقة؛

غربا : مطلبا التحفيظ 4746/18، 4738/18.
طالب التحفيظ : املصطفى رافق بن عبد اهلل. 

مطلب رقم 21036 - 18  
إسم امللك : " احلفرة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بني يخلف  دوار أوالد غالم.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 88آر 13س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : سفري احمد؛

شرقا : سفري محمد؛
غربا :طالبوا التحفيظ.

طالب التحفيظ : بوعزى بولهزيز بن امليلودي.  

مطلب رقم 29317 - 18  
إسم امللك : " حمرية " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس  دوار أوالد محمد بن قاسم.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 82آر 98س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد اهلل بن حمادي، الشرقي كريبة بن العربي؛
جنوبا : مقبرة؛

شرقا : الرسمني العقاريني 11166/18، 54524/18؛
غربا :الشرقي كريبة بن العربي.

طالب التحفيظ :ركيب آمحمد بن محمد.  

مطلب رقم 29350 - 18  
إسم امللك : " احلمري" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد بريش.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1هـ 02آر 62س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد القادر بن عبد السالم ملزاري؛
جنوبا : ورثة عبد القادر بن عبد السالم ملزاري؛

شرقا : ورثة عبد القادر بن عبد السالم ملزاري، راتيس محمد؛
غربا :ورثة شبلي حمادي.

طالب التحفيظ : ابراهيم الشابلي بن اجلياللي. 

مطلب رقم 37669 - 18  
إسم امللك : " ملك كرميي " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف  دوار أوالد علي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1هـ 54آر 57س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة هيروف بن بناصر، ورثة املليجي أحمد؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 18810/18؛

شرقا : ورثة املليجي الشرقي؛
غربا : الرسم العقاري 28095/18.

طالب التحفيظ :محمد الكرميي بن بوعزة.  
  

مطلب رقم 37757 - 18  
إسم امللك : " احلرش" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف  دوار أوالد علي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 95آر 34س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة موليم؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : بندافي لكبير؛
غربا : بندافي املعطي.

طالب التحفيظ :اجلياللي بندافي بن الشرقي. 

مطلب رقم 38426 - 18  
 إسم امللك : " مكرط حمرية " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي دوار أوالد العاتي أوالد ابراهيم.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 2هـ 28آر 26س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة اشطية احلاج صالح بن محمد، الرسم العقاري89330/س؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : ورثة كبيش عمور، ورثة كبيش صالح بن امحمد؛
غربا :فاطنة بنت احلاج املعطي.

طالب التحفيظ : فاطنة مالطي بنت قاسم ومن معها.  

مطلب رقم 38483 - 18  
إسم امللك : " جقمة 2 " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار لغفافرة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 4هـ 61آر 98س.
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اجملاورون : 
شماال : ورثة أوالد الفياللي؛

جنوبا : الرسم العقاري 59199/18؛
شرقا : الطريق؛

غربا :ورثة احلاج عبد الرحمان.
طالب التحفيظ : أحمد صهران بن املولودي. 

مطلب رقم 38493 - 18  
إسم امللك : " شعبة احلدادة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بني يخلف  دوار أوالد مسعود.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

مساحته : 3هـ 71آر 91س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : الرسمني العقاريني 576/ت، 59384/18؛

شرقا : مطلب التحفيظ 38371/18؛
غربا : الرسم العقاري 63426/18.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بلخوى بن محمد ومن معه.  

مطلب رقم 38524 - 18  
إسم امللك : " ملك األخوين " .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة الشكران دوار موالني احليط األبيض.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 41آر 01س.
القطعة األولى :

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ 31190/18؛
جنوبا : امطلب التحفيظ 31191/18؛

شرقا : الطريق؛
غربا : الرسم العقاري 37928/18.

القطعة الثانية :
شماال : الطريق؛

جنوبا : لكبير مزكور بن حمادي؛
شرقا : مطلب التحفيظ 30739/18؛

غربا :لكبير مزكور بن حمادي.
طالب التحفيظ : ايت ابا محمد بن املعطي ومن معه.  

مطلب رقم 38933 - 18  
إسم امللك : " ملك حمي" .

موقعه :مدينة حطان حي السعادة.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 01آر 18س.
اجملاورون : 

شماال : ريح حسن، حياني جواد ،وحياني لطيفة؛
جنوبا : محمد العقيربن بوعزة ، ورثة عشيق؛

شرقا : الزنقة؛
غربا : ورثة مرزوقي مبارك .

طالب التحفيظ : عبد اللطيف حمي بن محمد ومن معه.  

مطلب رقم 39065 - 18  
إسم امللك : " دندون " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار أوالد محمد بن قاسم.
نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وأشجار مختلفة ومرآب. 

مساحته : 24آر 74س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 38645/18؛

شرقا : الطريق؛
غربا : مقبور البوشتاوية بنت محمد، مقبور نورالدين.

طالب التحفيظ : عزيز لعتر بن الكبير.  

مطلب رقم 39293 - 18  
إسم امللك : " كدية لكبير بوعبيد" .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة عني قيشر دوار أوالد البحري.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 07آر 97س.
اجملاورون : 

القطعة األولى :
شماال : أنفاوي الشرقي؛

جنوبا : العاللي خدوج؛
شرقا : بن لشهب صالح، ورثة احلاج العربي بن حمو؛

غربا :الطريق.
القطعة الثانية :

شماال : أنفاوي الشرقي؛
جنوبا : العاللي خدوج؛

شرقا : الطريق؛
غربا : صالح بن النوة.

طالب التحفيظ :محمد الشرفاوي بن امبارك.  

مطلب رقم 52711 - 18  
إسم امللك : " خلدامة " .

موقعه :مدينة خريبكة دوار أوالد أحمد خلدامة.
نوعه : أرض عارية بها سكن من سفلي وأشجار الصبار. 

مساحته : 10آر 75س.
اجملاورون : 

شماال : الرامي مصطفى؛
جنوبا : الرامي مصطفى؛

شرقا : الطريق؛
غربا :الرسم العقاري 4417/18.

طالب التحفيظ : الرامي عبد النبي بن عبد القادر. 
  

مطلب رقم 52797 - 18  
إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بني يخلف  دوار أوالد الطنجي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 41آر 66س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة بولهزيز املعطي؛
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جنوبا : ورثة حفضي محمد بن بوشتى؛
شرقا : بولهزيز امليلودي بن بوشتى؛

غربا :الرسم العقاري 59344/18.
طالب التحفيظ : بولهزيز عبد اهلل بن امليلودي.  

مطلب رقم 52806 - 18  
إسم امللك : " دار جباري " .

موقعه :مدينة أبي اجلعد جنان بن رحال.
ومرافق   علويني  وطابقني  سفلي  من  بناية  بها  عارية  :أرض  نوعه 

بالسطح. 
مساحته : 04آر 08س.

اجملاورون : 
 ،8710/18  ،8814/18  ،8917/18  ،7103/18 العقارية  الرسوم   : شماال 

94623/س؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 52807/18؛

شرقا : الزنقة؛
غربا :مطلب التحفيظ 38352/18.

طالب التحفيظ : عبد احلق اجبري بن الزعري.  

مطلب رقم 52807 - 18  
إسم امللك : " دار جباري " .

موقعه :مدينة أبي اجلعد جنان بن رحال.
مرافق  و  علويني  طاقني  و  سفلي  من  بناية  بها  عارية  أرض   : نوعه 

بالسطح. 
مساحته : 04آر.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ 52806/18؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 38352/18؛

شرقا : الزنقة؛
غربا :مطلب التحفيظ 38352/18.

طالب التحفيظ : غزالن اجبري بن العربي ومن معها. 

مطلب رقم 52810 - 18  
إسم امللك : " أرض حكمي 1 " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي املركز.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 01آر 01س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 29037/18؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 52811/18؛
شرقا : مطلب التحفيظ 29037/18؛

غربا :الزنقة.
طالب التحفيظ :الكبير حكمي بن اجلياللي.  

  
مطلب رقم 52811 - 18  

إسم امللك : " أرض الكبير 2 " .
موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي املركز.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 01آر 02س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 52810/18؛
جنوبا : مكاس امحمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ 29037/18؛
غربا :الزنقة.

طالب التحفيظ : الكبير حكمي بن اجلياللي.  
 

مطلب رقم  52861 - 18  
إسم امللك : " الرويف " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد سعد.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 2هـ 86آر 21س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 2007/د؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 11479/18؛

شرقا : الطريق؛
غربا : سيل املاء.

طالب التحفيظ : صالح بضري بن الكبير.  

مطلب رقم 52885 - 18  
إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الشيخ علي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 28آر 57س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 38520/18، الرسم العقاري 52100/18، ورثة 
طاسة محمد بن الشرقي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 29093/18،الرسم العقاري59744/18؛
شرقا : الرسم العقاري52823/18؛

غربا : الرسم العقاري52424/18.
طالب التحفيظ : الكبيرة عاتيق بنت محمد ومن معها. 

مطلب رقم 7321 - 18
إسم امللك : »أسرير«.

موقعه: دائرة أبي اجلعد قيادة بني بتاو أوالد أكواوش. 
تاريخ حتديده: 12 نوفمبر 1996.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01هـ 99آر20س. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 
شماال: عبد اهلل بن موالي ادريس؛

جنوبا: الطريق؛
شرقا: مفيد املصطفى؛

غربا:ميمون بن بوزكري ومن معه.
طالبوا التحفيظ :خمريش محمد بن امحمد ومن معه.

      احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
                    بوسيف عبد الكرمي
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محافظة احلسيمة

إصالح خطأ  - يتعلق بامللك املسمى "العبساتي"

املطلب رقم 52684 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1057 املؤرخة في 03 ابريل 2019

املتبوع باعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1089 

بتاريخ 13 نوفمبر 2019.

عوضا عن : 
طالب التحفيظ : احلسن العيساتي بن موح.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العيساتي".

اقرأ :
طالب التحفيظ : احلسن العبساتي بن موح.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العبساتي".

و الباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 16128 - 27
اسم امللك : "حورية 5 ".

موقعه : اقليم حنيفرة اجلماعة القروية لسيدي احسني احملل املدعو 

دوار ايت بوهو ايت حلسن اوسعيد لكعيدة . 

وقع حتديده في : 08 مارس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتارات 29 ار 17 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 983 - 27 .

شرقا : اكريرالان احلاج ابراهيم

جنوبا : الشعبة .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 16129 - 27 و الرسم العقاري عدد 18857 - 27 .

طالبة التحفيظ : اكريران حورية بنت احلسني.

مطلب رقم 20943 - 27
اسم امللك : "مسجد تغسالني العتيق ".

موقعه : اقليم حنيفرة قيادة و جماعة تيغسالني . 

وقع حتديده في : 17 يناير 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ار 81 س

نوعه : مسجد يتالف من سفلي و طابق اول و طابق ثاني في جزء .

اجملاورون : 

شماال : كمال البحري و الزنقة و و طالب التحفيظ ومطلب التحفيظ 

عدد 20941 - 27 .

شرقا : الزنقة

جنوبا : االزنقة و املسعودي يخلف

غربا : الزنقة و ورثة بداوي سيدي محمد و باخا بن الشيخ .

طالب التحفيظ : ناظر الوقاف مبيدلت نيابة عن االحباس العامة .

مطلب رقم 21017 - 27

اسم امللك : "حدو ".

موقعه : اقليم و مدينة حنيفرة، املكان املدعو فارة . 

وقع حتديده في : 23 مارس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 39 س

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : حسن بوزيدي

جنوبا : محمد لعبي

غربا : الطريق الوطنية رقم 08

طالب التحفيظ : حدو العزوي بن و سعيد .

مطلب رقم 29280 - 27

اسم امللك : "منزل حي العيون مريرت ".

موقعه : اقليم حنيفرة مدينة مريرت ، املكان املدعو حي العيون . 

وقع حتديده في : 02 مايو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 83 س

نوعه : بناية تتالف من سفلي فقط .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة و املاللي محمد .

شرقا : مولي عمر

جنوبا : االيوبي ابراهيم و ايت دحمان صالح .

غربا : اوكرار مولود .

طالب التحفيظ : ناظر الوقاف مبيدلت نيابة عن االحباس العامة .

مطلب رقم 29462 - 27

اسم امللك : "ندى ".

موقعه : اقليم و مدينة حنيفرة، املكان املدعو حي السيري . 

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 18 س

نوعه : بناية تتالف من سفلي و طابقني .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : الزيداني عقى

جنوبا : بلقاسم عبد اجمليد.

غربا : الزنقة .

طالب التحفيظ : عبد العالي اكنوز ميعماس .
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مطلب رقم 29357 - 27

اسم امللك : "ندى 2 ".

امللك  الزياني  اوحمو  القروية ملوحى  اقليم حنيفرة اجلماعة   : موقعه 

املدعو اروكو . 

وقع حتديده في : 19 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 ار 19 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 29358 - 27 .

شرقا : امحزون املصطفى

جنوبا : ممر عرضه 5 امتار لفائدة طالب التحفيظ و السيد صالح اعراب .

غربا : ممر عرضه 5 امتار لفائدة طالب التحفيظ و السيد صالح اعراب

طالب التحفيظ : بوبكر امحزون بن سيدي نحوسى .

مطلب رقم 29360 - 27

اسم امللك : "عثمان 01 ".

املكان  الزياني،  اوحمو  قيادة وجماعة موحى  اقليم حنيفرة   : موقعه 

املدعو اروكو . 

وقع حتديده في : 19 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 15 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 29359 - 27 .

شرقا : ممر عرضه 5 امتار لفائدة طالب التحفيظ و السيد صالح اعراب 

جنوبا : الطريق االقليمية رقم 7306 .

غربا : الرسم العقاري 17446 - 27 .

طالب التحفيظ : عثمان امحزون بن سيدي نحوسى .

مطلب رقم 15372 - 27

اسم امللك : "ملك احلداد ".

موقعه : اقليم حنيفرة، اجلماعة القروية اليت اسحاق املكان املدعو داوود 

وقع حتديده في : 08 مارس 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 ار 61 س

نوعه : ارض جزء منها يتالف من بناية تتالف من سفلي و طابق اول .

اجملاورون : 

شماال : شوقي عبد الرحمان

شرقا : ازهري حليمة ومن معها

جنوبا : الطريق الرئيسية رقم 08

غربا : ممر عمومي عرضه 03 امتار

طالب التحفيظ : احلسني احلداد بن عدي .

مطلب رقم 15600 - 27

اسم امللك : "تاغدا اورتو ".

عال  ايت  دوار  ازكزا  اكلمام  لهري  جماعة  حنيفرة،  اقليم   : موقعه 

اومنصور ايت عمو عيسى املكان . 

وقع حتديده في : 02 مارس 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 ار 25 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بدا امرحون.

شرقا : الشعبة

جنوبا : بدا رابحة.

غربا : بدا امرحون. .

طالب التحفيظ : اعلي عبوشان بن محمد بن عال .

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة

رمرام وسيم     

 

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 26021 - 30 

اسم امللك : "الرمل".

عبد  موالي  قيادة  الغرب،  تالل  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

القادر، جماعة سيدي عزوز، دوار اوالد عربي.

مساحته: 1 هـ 15 آر 80 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : مطلب رقم 14412ر؛

جنوبا : مطلب رقم 18880ر )القطعة 7(؛ 

شرقا : رسم عقاري رقم 32852 - 30؛

غربا : مطلب رقم 14412ر.

طالبي التحفيظ : السيد سعيد السماحي بن محمد بن العربي و من معه.

مطلب رقم 35897 - 30 

اسم امللك : "ملياء".

موقعه : إقليم و اجلماعة احلضرية وزان، حي احلدادين، درب بن الشاهد، رقم 22.

مساحته: 2 آر 01 س.

نوعه : أرض بها بناية ذات قبو و سفلي و ملحقات أخرى .

اجملاورون :

شماال : زنقة عرضها 6 أمتار؛

جنوبا : مطلب رقم 5634 - 30؛ 

شرقا : زنقة عرضها 4 أمتار ؛

غربا : مطلب رقم 5634 - 30.

طالبة التحفيظ : السيدة ملياء بن مالك بنت عبد اهلل بن احلاج محمد.

مطلب رقم 35898 - 30 

اسم امللك : "موحى".

موقعه : إقليم سيدي قاسم، حي املرس، الزنقة 46، الرقم 142.

مساحته: 1 آر 00 س.
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نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول و ملحقات أخرى.

اجملاورون :

شماال : زنقة رقم 46 ؛

جنوبا : جياللي بشيش و مكي عمراني؛ 

شرقا : ادريس عمراني ؛

غربا : ممر عرضه 1.30 متر.

طالبة التحفيظ : السيدة فاحتة آيت صالح بنت موحى بن العرب.

مطلب رقم 35899 - 30 

اسم امللك : "شعبة الشواكر".

: إقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، قيادة و جماعة عني  موقعه 

الدفالي، دوار اوالد سالم.

مساحته: 60 آر 76 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري رقم 26170 - 30؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 20742 - 30 ؛ 

شرقا : رسم عقاري رقم 26085 - 30 و رسم عقاري رقم 26176 - 30 ؛

غربا : رسم عقاري رقم 26980 - 30 و رسم عقاري رقم 27345 - 30.

طالب التحفيظ : السيد احمد احلاجي بن محمد بن عالل.

مطلب رقم 35902 - 30 

اسم امللك : "فدان كنفدو".

جماعة  اخلنيشات،  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

توغيلت، دوار الكدادرة.

مساحته: 1 هـ 14 آر 30 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : عبد السالم بن صبيح؛

جنوبا : عبد السالم بن صبيح ؛ 

شرقا : ورثة بوشتى عبودة ؛

غربا : محمد اليحياوي.

طالبي التحفيظ : السيد حميد شرقاوي بن جلول بن اخلليفي و من معه.

مطلب رقم 35906 - 30 

اسم امللك : "ورسيطة".

جماعة  اخلنيشات،  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

توغيلت، دوار اخلنانسة.

مساحته: 1 هـ 36 آر 90 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : مطلب رقم 3669 - 30؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار ؛ 

شرقا : مطلب رقم 3669 - 30 ؛

غربا : عبد السالم اخلنوسي و العربي عبيدة.

طالبة التحفيظ : السيدة حياة البضري بنت احمد بن جلول.

مطلب رقم 35907 - 30 

اسم امللك : "واد درادر".

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة سيدي بوصبر، جماعة سيدي احمد 

الشريف، دوار سيدي محمد احلاج.

مساحته: 4 آر 08 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون :

شماال : امينة الغزواني؛

جنوبا : ورثة احمد حساني؛ 

شرقا : الطريق رقم 408؛

غربا : عبد السالم علمي.

طالب التحفيظ : السيد محمد اجطيوة بن اخلمار بن محمد.

مطلب رقم 35908 - 30 

اسم امللك : "فدان املشتة".

جماعة  اخلنيشات،  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

توغيلت، دوار الشتاونة.

مساحته: 40 آر 80 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بنايات من سفلي و إسطبل 

من الزنك و بئر.

اجملاورون :

شماال : ادريس شاطو و العربي حنكور ؛

جنوبا : كمال يعقوبي، احمد سالم و رسم عقاري رقم 15496ر )القطعة 1( ؛ 

شرقا : عبد السالم الدبابي ؛

غربا : رسم عقاري رقم 15496ر )القطعة 1( و ورثة احلسني بن املكي.

طالبة التحفيظ : السيدة صاحلة خودار بنت عبد القادر بن املدني.

مطلب رقم 35910 - 30 

اسم امللك : "حمري".

جماعة  اخلنيشات،  قيادة  ورغة،  دائرة  قاسم،  سيدي  إقليم   : موقعه 

توغيلت، دوار الطكاكعة.

مساحته: 1 هـ 82 آر 40 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : اجملرى القدمي لواد بورية؛

جنوبا : الطريق الرئيسية رقم 4232؛ 

شرقا : ورثة مرنيسي؛

غربا : جلول محسني.

طالب التحفيظ : السيد محمد اسديري بن علي بن عبد اهلل.
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مطلب رقم 35912 - 30 

اسم امللك : "الوجلة".

موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة و جماعة املرابيح، دوار املرابيح.

مساحته: 93 آر 45 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : الطريق الرئيسية رقم 4232 ؛

جنوبا : املعطي ميلود ؛ 

شرقا : محمد بوناصر و عائشة شوكار؛

غربا : رسم عقاري رقك 10945 - 30.

طالب التحفيظ : السيد عبد العالي الغماري بن عبد السالم بن محمد.

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " عني الدفالي"

إقليم سيدي قاسم ، دائرة تالل الغرب ،

جماعة عني الدفالي و قيادة عني الدفالي.

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم يشرفه أن ينهي لعلم 

اسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  اخر  أن  العموم 

إقليم  الدفالي"  "عني  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة 

سيدي قاسم دائرة تالل الغرب قيادة عني الدفالي جماعة عني الدفالي، 

ينتهي بعد مضي شهرين ابتداءا من نشر هذا االعالن طبقا للظهير 

الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1398 املوافق 25 

يوليو 1969 و هي كالتالي :

 -  16925  -  16904  -  16890  -  16880  -  16836  -  16781  -  16766  -

 17248 - 17246 - 17182 - 17061 - 17053 - 17052 - 17022 - 17020

 -  17814  -  17810  -  17646  -  17589  -  17382  -  17353  -  17250  -

 18256 - 18244 - 18127 - 18008 - 18005 - 17932 - 17837 - 17816

 -  19264  -  19115  -  18975  -  18501  -  18456  -  18454  -  18298  -

 19649 - 19552 - 19548 - 19506 - 19493 - 19465 - 19451 - 19275

 -  20211  -  20097  -  19887  -  19762  -  19719  -  19711  -  19703  -

 22239 - 20976 - 20900 - 20704 - 20694 - 20612 - 20602 - 20338

 -  22529  -  22500  -  22343  -  22337  -  22334  -  22320  -  22276  -

 22611 - 22597 - 22595 - 22587 - 22583 - 22577 - 22560 - 22559

 -  23355  -  22974  -  22858  -  22848  -  22687  -  22667  -  22665  -

 24867 - 24866 - 24797 - 24754 - 24690 - 24673 - 24671 - 24612

 -  24908  -  24904  -  24901  -  24900  -  24899  -  24894  -  24880  -

 24990 - 24984 - 24961 - 24945 - 24938 - 24927 - 24923 - 24921

 -  25066  -  25061  -  25060  -  25043  -  25034  -  25024  -  25017  -

 25087 - 25086 - 25083 - 25079 - 25078 - 25073 - 25071 - 25067

 -  25248  -  25230  -  25207  -  25123  -  25122  -  25110  -  25101  -

 25310 - 25309 - 25308 - 25298 - 25288 - 25282 - 25269 - 25267

 -  17643  -  25387  -  25376  -  25361  -  25334  -  25325  -  25313  -

 17952 - 25436 - 25126 - 23353 - 17650 - 25426 - 24982 - 22882

 -  24656  -  21408  -  24575  -  18392  -  24574  -  18351  -  23764  -

 24968 - 22742

الكل حتت عدد 30

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي قاسم 

عبد اللطيف مريزيك     

 

 محافظة تارودانت

مطلب رقم 28432 - 39

اسم امللك : » رياض احلدادة « .

موقعه : احلدادين درب املوقف بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 17 ديسمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 11 س.

نوعه : دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11932 - 39 وعائشة بنت احمد؛ 

شرقا : ممر وورثة بن جامع؛

جنوبا : ابراهيم بن عليوة؛

غربا : ديدوح موالي اسماعيل والرسم العقاري عدد 28735 - 39 ؛

طالبو التحفيظ : السيد انطون كراه هيربير بن هيربير ومن معه.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2102 - 39

اسم امللك : " ملك عيسى 2 " 

قيادة سيدي عبد  امنابها  ايكودار  امبارك جماعة  اوالد  دوار   : موقعه 

اهلل اوموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 25 يناير 1994.

طالبو التحفيظ : السيد الوحماني عيسى بن الطيب ومن معه.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

05 يوليو 1995 عدد 4314. 

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

    عبد اهلل ارمو
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محافظة ميدلت

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "اأمرصيد" 

بإقليم ميدلت

إلى علم  ينهي  أن  العقارية مبيدلت يشرفه  احملافظ  على األمالك  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الكائنة  "أمرصيد".  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله 

مضي  بعد  ينتهي  أمرصيد،  جماعة  و  قيادة  ميدلت،  دائرة  و  بإقليم 

شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 174– 

1-69 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق) 25 يوليوز 1969( بشأن 

التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.-املطالب هي كالتالي :

 31057 - 31012 - 30997 - 30971 - 30947 - 30936 - 30933 - 30874

 -  31160  -  31140  -  31135  -  31130  -  31111  -  31071  -  31060  -

 31380 - 31378 - 31337 - 31255 - 31231 - 31230 - 31213 - 31166

 -  31586  -  31563  -  31541  -  31535  -  31531  -  31501  -  31381  -

 31665 - 31651 - 31637 - 31613 - 31604 - 31601 - 31595 - 31593

 -  31938  -  31935  -  31907  -  31875  -  31755  -  31743  -  31680  -

 32022 - 32012 - 32003 - 31985 - 31981 - 31980 - 31979 - 31960

 -  32130  -  32122  -  32121  -  32087  -  32084  -  32049  -  32040  -

 32504 - 32483 - 32364 - 32316 - 32300 - 32261 - 32249 - 32203

 -  32715  -  32707  -  32642  -  32633  -  32577  -  32562  -  32525  -

 32818 - 32808 - 32791 - 32777 - 32769 - 32730 - 32727 - 32718

 -  32902  -  32900  -  32898  -  32887  -  32866  -  32855  -  32842  -

 33099 - 33098 - 33084 - 33071 - 33050 - 33034 - 32957 - 32923

 -  33238  -  33223  -  33160  -  33150  -  33108  -  33103  -  33100  -

 33323 - 33318 - 33294 - 33280 - 33277 - 33270 - 33254 - 33244

 -  33510  -  33509  -  33372  -  33347  -  33339  -  33335  -  33328  -

 33584 - 33561 - 33560 - 33559 - 33535 - 33529 - 33528 - 33515

 -  33673  -  33670  -  33644  -  33630  -  33623  -  33599  -  33591  -

 33753 - 33732 - 33718 - 33717 - 33716 - 33713 - 33708 - 33707

 -  33809  -  33808  -  33805  -  33802  -  33775  -  33764  -  33762  -

 33890 - 33874 - 33865 - 33859 - 33846 - 33840 - 33827 - 33816

 -  33928  -  33927  -  33922  -  33919  -  33917  -  33904  -  33902  -

 33960 - 33950 - 33949 - 33944 - 33943 - 33939 - 33934 - 33929

 -  34000  -  33991  -  33982  -  33975  -  33973  -  33968  -  33966  -

  34033 - 34028 - 34026 - 34024 - 34019 - 34018 - 34015 - 34014

 34105 - 34094 - 34078 - 34077 - 34074 - 34066 - 34059 - 34047

 -  34136  -  34130  -  34127  -  34124  -  34120  -  34115  -  34108  -

 34206 - 34191 - 34158 - 34154 - 34150 - 34149 - 34143 - 34141

 -  34248  -  34247  -  34237  -  34227  -  34220  -  34218  -  34211  -

 34294 - 34292 - 34290 - 34274 - 34272 - 34270 - 34263 - 34262

 -  34381  -  34357  -  34356  -  34355  -  34334  -  34323  -  34320  -

 34477 - 34476 - 34475 - 34473 - 34472 - 34416 - 34394 - 34385

 -  34636  -  34635  -  34562  -  34544  -  34531  -  34512  -  34478  -

 34725 - 34720 - 34717 - 34716 - 34687 - 34667 - 34663 - 34648

 -  34820  -  34810  -  34803  -  34801  -  34777  -  34755  -  34749  -

 34904 - 34898 - 34892 - 34843 - 34842 - 34833 - 34827 - 34826

 -  34929  -  34928  -  34927  -  34923  -  34914  -  34906  -  34905  -

 34979 - 34974 - 34965 - 34942 - 34940 - 34934 - 34933 - 34932

 -  35038  -  35029  -  35028  -  35019  -  35006  -  34999  -  34981  -

 35080 - 35061 - 35058 - 35055 - 35054 - 35047 - 35042 - 35041

 -  35106  -  35097  -  35089  -  35088  -  35087  -  35082  -  35081  -

35144 - 35135 - 35125

والكل حتت الرمز 42.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 6775 - 42

امللك املسمى : "عشوان" الكائن بإقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو ميمالل .

طالب التحفيظ : السيد عسو عشوان بن اسعيد.

وقع حتديده في : 28 أغسطس  2018.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 911

 املؤرخة في 15 يونيو 2016.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت. 

                                                 حلسن اليعقوب. 

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 8964 - 43

اسم امللك :  "  ملك اخلير".

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 25 يونيو 2019؛
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املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : عصام البارودي؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : محمد اد سعيد ومحمد أوصالح ؛

طالب التحفيظ : أحمد باكيز ومن معه؛

مطلب رقم 8985 - 43

اسم امللك :  "  الكامل"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 23 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 75 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة السالمي محمد؛ 

شرقا : حسني خويلي؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم8927 - 43 ؛

طالب التحفيظ : شرف الدين الكامل؛

مطلب رقم 9011 - 43

اسم امللك :  "  ملك ايت اليزيد"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 22 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 66 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 9015 - 43؛ 

شرقا : أمينة شراف؛

جنوبا : اد وحمان حميد؛ 

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : موالي ابراهيم ايت اليزيد؛

مطلب رقم 9015 - 43

اسم امللك :  "  الكرموس"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 22 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 78 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : عبد اللطيف احلبابي؛ 

شرقا : مينة بوعيش؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 9011 - 43؛ 

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : احلسن واكرمي ابن علي؛

مطلب رقم 9054 - 43

اسم امللك :  "  جوهرة"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 06 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 9058 - 43؛ 

شرقا : يوسف بوحلاج؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : مطلب التحفيظ 9055 - 43 ؛

طالب التحفيظ : نوال اندلوس الورطاسي؛

مطلب رقم 9055 - 43

اسم امللك :  "  لينينيا"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 06 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 9057 - 43؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ 9054 - 43؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : هشام ازددي ؛

طالب التحفيظ : ليلى اندلوس الورطاسي؛

مطلب رقم 9057 - 43

اسم امللك :  "  ياسني 1 "

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 06  سبتمبر 2019؛
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املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 01 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ 9058 - 43؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 9055 - 43؛ 

غربا : عبد اللطيف الدرعي ؛

طالب التحفيظ : عبد الهادي اقرايش بن امبارك؛

مطلب رقم 9058 - 43

اسم امللك :  "  ياسني 2 "

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 06  سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 02 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : ماجدة وهبي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 9054 - 43؛ 

غربا : مطلب التحفيظ 9057 - 43 ؛

طالبي التحفيظ : عبد الهادي اقرايش بن امبارك؛

مطلب رقم 9102 - 43

اسم امللك :  "  سارة "

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 27  سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 06 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : دكراوي دباج؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : مطلب التحفيظ 9103 - 43 ؛

طالب التحفيظ : حلسن ايت القاضي؛

مطلب رقم 9103 - 43

اسم امللك :  "  كلتوم "

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 27  سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : دكراوي دباج؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ 9102 - 43؛

جنوبا : طريق؛ 

غربا : تويجر عبد القادر ؛

طالب التحفيظ : حلسن ايت القاضي ؛

مطلب رقم 9104 - 43

اسم امللك :  "  كنزة "

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 27  سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 01 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ 9105 - 43؛

جنوبا : هداني ادريس؛ 

غربا : املؤذن حلسن ؛

طالب التحفيظ : سعاد اجلنزري بنت أحمد؛

مطلب رقم 9105 - 43

اسم امللك :  "  هدى "

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد ؛ 

تاريخ التحديد : 27  سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 01 سنتيار ؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 44212 - 43؛ 

غربا : مطلب التحفيظ 9104 - 43 ؛

طالب التحفيظ : سعاد اجلنزري بنت أحمد؛

مطلب رقم 40113 - 04

اسم امللك :  "  ملك مخزني عدد 1826/ حضري"

موقعه : مراكش املدينة، حي القنارية، درب القنارية اجلديد رقم 9؛

تاريخ التحديد التطميلي : 02 ماي 2019؛
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املساحة التي أظهرتها عملية التحديد التكميلي : 02 آر 02 سنتيار ؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة ؛

-حق االتكاء لفائدة ملك اريك اولفيير على نصف عرض حائط من 0.6 

متر ابتداء من علو 3.2 متر من االرض؛

-حق الهواء لفائدة على املطلب 7750 - 43 ابتداء من علو 3.4 متر من 

االرض مساحته 10 سنتيار

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 103366 - 04 و مطلب التحفيظ رقم 7750 - 43؛ 

شرقا : اكرم عمر؛

جنوبا : درب القنارية اجلديد؛ 

غربا : ورثة دحمان حسنو الرسم العقاري رقم 74918 - 04 ؛

طالب التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(؛

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ملياء " 

موضوع املطلب رقم 8834 - 43 الذي نشرت خالصته

 االصالحية باجلريدة الرسمية عدد 1049 بتاريخ 06 فبراير 2019 

عوضا عن :

تتابع  حتت نفس التسمية و في اسم :

محمد منعيم كمالك لكافة حق الزينة.

ملياء منعم كمالكة لكافة حق الرقبة.

أقرأ :

تتابع  حتت نفس التسمية و في اسم :

محمد منعيم طالب حتفيظ كافة حق االنتفاع.

ملياء منعم طالبة حتفيظ كافة حق الرقبة.

والباقي بدون تغيير ؛

 احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

                  جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 3132 - 44

اسم امللك : الفرح. 

موقعه : إقليم ودائرة سيدي بنور زنقة السمارة رقم 22 .

وقع التحديد في : 01 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 سنتيار.

نوعه : دار للسكن بها سفلي وطابق أول.

اجملاورون :

شماال : ورثة الفقيه مصباح عبد املالك وورثة حفيظ بن اسماعيل؛              

شرقا : زنقة السمارة؛ 

جنوبا : ورثة الشيخ بن عباس ؛

غربا : ورثة بلعدري العربي وورثة طامو اليعقوبي.

طالب التحفيظ : احلرار عبد النبي بن املصطفى ومن معه.

مطلب رقم 120628 - 44

اسم امللك : السكوم. 

موقعه : دوار العتاعتة جماعة اوالد بوساكن قيادة مطران إقليم ودائرة 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 04 فبراير 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 ار 50 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أغراس الرومان والزيتون.

اجملاورون :

شماال : كومي ادريس؛

شرقا : كومي اخملتار؛ 

جنوبا : ورثة يزة بنت علي؛ 

غربا : ممر عرضه 3 أمتار وفرح محمد .

طالب التحفيظ : القومي املصطفى بن اخملتار ومن معه.

مطلب رقم 120701 - 44

اسم امللك : أرض السكومة. 

موقعه : دوار العجانة جماعة اوالد بوساكن قيادة مطران إقليم ودائرة 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 07 يوليو 2017.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هكتار 22 ار 25 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها نخلة.

اجملاورون :

شماال : املطلب رقم 68987 - 08؛

شرقا :  ممر عمومي؛ 

جنوبا : ممر عمومي عرضه 5 أمتار؛ 

غربا : ورثة لكبير الورديغي .

طالب التحفيظ : الورديغي عائشة بنت علي.

مطلب رقم 120771 - 44

اسم امللك : أرض مزرارة. 

موقعه : دوار القدادرة جماعة وقيادة بني هالل إقليم ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 12 مارس 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هكتار 05 ار 81 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
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اجملاورون :

شماال : الرسم  العقاري رقم 31758 - 44؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 33630 - 44 و الرسم العقاري رقم 33628 - 44؛ 

جنوبا : عبد اهلل معتري بن بوشعيب ؛ 

غربا : ممر عمومي عرضه 8 امتار .

طالب التحفيظ : محروش عبد اهلل بن العياشي.

مطلب رقم 120776 - 44

اسم امللك : حانوت الشبيبة. 

موقعه : شارع احلسن الثاني إقليم ومدينة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 10 يناير 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون :

شماال : شارع احلسن الثاني والرسم العقاري رقم 17473 - 44؛

شرقا : أحمد بن العسكري؛ 

جنوبا : أحمد بن العسكري؛ 

غربا : بوشعيب املترجي .

طالب التحفيظ : سوكاري عبد الرحيم بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 120777 - 44

اسم امللك : جنان البكاري. 

موقعه : دوار اوالد اشبان اخريشفة جماعة وقيادة اوالد عمران إقليم 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 15 يناير 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 ار 85 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : فاطمة أمني وعبد الهادي أمني؛

شرقا : محمد بلفاطمي؛ 

جنوبا : ممر عمومي ؛ 

غربا : ممر عمومي وفاطمة أمني .

طالب التحفيظ : المني ميلود بن املصدق.

مطلب رقم 120818 - 44

اسم امللك : الوجلة. 

ودائرة  إقليم  العونات  وقيادة  جماعة  العونات  اربعاء  مركز   : موقعه 

سيدي بنور.

وقع التحديد في : 15 ماي 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 ار 91 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بناية سفلية وصهريج وبئر وحوض وأشجار الزيتون.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري17287 - 44؛

شرقا : الواد الفارغ؛ 

جنوبا : الرسم العقار 15404 - 44؛ 

غربا : ممر عمومي عرضه 10امتار .

طالب التحفيظ : الشهوبي جواد بن الغنيمي ومن معه. 

مطلب رقم 120834 - 44

اسم امللك : أرض احلطة. 

إقليم  هالل  بني  قيادة  العامرية  جماعة  حميدة  اوالد  دوار   : موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 20 يوليو 2018.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 ار 07 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : بلفقيه محمد بن صديق ومن معه ومطلب التحفيظ رقم 59252 - 44؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 59424 - 44؛ 

جنوبا : ممر عمومي عرضه 5 امتار؛ 

غربا : غامن حالوي بن محمد ونورالدين حالوي بن محمد.

طالب التحفيظ : التازي فاحتة بنت العياشي. 

مطلب رقم 120908 - 44

اسم امللك : حطة سليمان. 

موقعه : دوار الفالحلة جماعة كدية بني دغوغ قيادة أوالد عمران إقليم 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 07 يناير 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 9 ار 96 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون :

شماال : محمد ناجي بن علي ومن معه؛

شرقا : ممر عمومي؛ 

جنوبا : ممر عمومي؛ 

غربا : حرم الدوار .

طالب التحفيظ : لكحل حسن بن امحمد. 

مطلب رقم 141394 - 44

اسم امللك : أرض عبد الفتاح. 

أوالد عمران إقليم  اوالد عبد اهلل جماعة كريديد قيادة  : دوار  موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 08 يوليو 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8 ار 36 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
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اجملاورون :

شماال : أحمد عفيفي بن عبد اهلل وحرفي عبد الرحيم بن احمد ومن معه؛

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : أحمد عفيفي بن عبد اهلل؛ 

غربا : أحمد عفيفي بن عبد اهلل .

طالب التحفيظ : غيات عبد الفتاح بن عباس

مطلب رقم 141399 - 44

اسم امللك : أرض محمد. 

أوالد عمران إقليم  اوالد عبد اهلل جماعة كريديد قيادة  : دوار  موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 09 يوليو 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 ار 97 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها مطفية.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 141402 - 44؛

شرقا : ممر؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 141400 - 44؛ 

غربا : طريق .

طالب التحفيظ : غيات محمد بن عباس.      

مطلب رقم 141400 - 44

اسم امللك : أرض عبد الرحيم. 

أوالد عمران إقليم  اوالد عبد اهلل جماعة كريديد قيادة  : دوار  موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 09 يوليو 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 ار 04 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : املطلب رقم 141399 - 44؛

شرقا : ممر ؛ 

جنوبا : ممر؛ 

غربا : طريق .

طالب التحفيظ : غيات عبد الرحيم بن عباس.        

مطلب رقم 141402 - 44

اسم امللك : أرض عبد الرحمان. 

أوالد عمران إقليم  اوالد عبد اهلل جماعة كريديد قيادة  : دوار  موقعه 

ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 09 يوليو 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 ار 88 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : ورثة عبد السالم العمراني بن بوشعيب؛

شرقا : ممر وعبد الالوي بوشعيب بن عبد القادر ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 141399 - 44؛ 

غربا : طريق .

طالب التحفيظ : غيات عبد الرحمان بن عباس

مطلب رقم 141416 - 44

اسم امللك : احلطة. 

موقعه : دوار النقارة جماعة وقيادة اوالد عمران إقليم ودائرة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 23 يوليو 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها حائط متالشي.

اجملاورون :

شماال : زنقة؛

شرقا : ورثة املعطي ؛ 

جنوبا : ورثة محمد زوين؛ 

غربا : زنقة .

طالب التحفيظ : علوان مبارك بن محمد.

 

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة اجلابرية

 إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 

الواقعة باملنطقة املدعـوة اجلابرية الكائنة باجلماعة القروية  اجلابرية 

قيـادة امطل دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشــر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريـف عــدد :69-174 املؤرخ في 

10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

املطالب عدد :

. 89068 - 84856

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ

الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعـوة العامرية

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر اجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 

القروية   باجلماعة  الكائنة  العامرية  املدعـوة  باملنطقة  الواقعة 

العامرية قيـادة بني هالل دائرة وإقليـم سيدي بنور ينتهي بعد مضي 

شهرين ابتداء من نشــر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريـف عـدد :

69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.
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املطالب عدد :
 70403 - 73848 - 62046 - 70075 - 70442 - 70273 - 73178 - 61974
 64116 - 62046 - 70567 - 70413 - 68055 - 63052 - 70528 - 70506 -
 68073 - 70439 - 70059 - 71539 - 72609 - 71150 - 70424 - 69058 -

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ
 الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعـوة العونات

إقليم سيدي بنور 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
العموم أن آخر اجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 
الواقعة باملنطقة املدعـوة العونات الكائنة باجلماعة القروية  العونات 
دائرة وإقليـم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين  العونات  قيـادة 
 174-69  : عــدد  الشريـف  )الظهيـر  اإلعـالن  هذا  نشــر  من  ابتداء 

املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(..
للمطالب عدد : 

 -  125014  -  136174  -  133769  -  133030  -  126721  -  125011  -
 133110 - 126723 - 125015 - 136346 - 133773 - 133054 - 126722
 -  133819  -  133111  -  126724  -  125016  -  136355  -  133779  -
 125018 - 136357 - 133924 - 133132 - 126726 - 125017 - 136356
 -  126733  -  125019  -  136571  -  133928  -  133134  -  126732  -
 134004 - 133137 - 126739 - 125026 - 136733 - 133938 - 133136
 -  136017  -  134209  -  133138  -  126741  -  125028  -  135816  -
 126744 - 125031 - 136075 - 134245 - 133141 - 126742 - 125029
 -  133144  -  126748  -  125036  -  133766  -  134345  -  133142  -
 133768 - 134883 - 133145 - 126749 - 125038 - 133767 - 134418
 -  125050  -  132965  -  134979  -  133146  -  126768  -  125039  -
 133149 - 126795 - 125054 - 133026 - 134999 - 133147 - 126794
 -  135163  -  133150  -  126841  -  125070  -  133028  -  135066  -
 125089 - 126719 - 135164 - 133151 - 127299 - 125086 - 126694
 -  127329  -  125093  -  126720  -  135181  -  133154  -  127318  -
 135188 - 133158 - 127433 - 125096 - 135622 - 135186 - 133157
 -  133759  -  135200  -  133161  -  127435  -  125100  -  135815  -
 132824 - 125102 - 133761 - 135201 - 133162 - 127626 - 125101
 -  133656  -  132849  -  125103  -  132960  -  135293  -  133647  -
 125157 - 135454 - 133709 - 132922 - 125104 - 132961 - 135299
 -  125112  -  126436  -  135487  -  133735  -  132948  -  125109  -
 -  133754  -  132958  -  125139  -   -  135488  -  133745  -  132951

. 135583 - 133758 - 132959 - 125140 -  - 135489

 إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ
الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعـوة خميس القصيبة

 إقليم سيدي بنور 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 
باجلماعة الكائنة  القصيبة  خميس  املدعـوة  باملنطقة  الواقعة 

بنور  سيدي  وإقليـم  دائرة  مطران  قيـادة  القصيبة  خميس  القروية  
)الظهيـر  اإلعـالن  هذا  نشــر  من  ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ينتهي 
الشريـف عــدد :69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 

25 يوليوز 1969(  املطالب عدد : 
 -  138598  -  141105  -  140913  -  140590  -  139439  -  138592  -  
 140716 - 139531 - 138632 - 141135 - 140932 - 140695 - 139529
 -  140935  -  140726  -  139540  -  138723  -  141136  -  140933  -
 138798 - 141141 - 140936 - 140729 - 139577 - 138739 - 141137
 -  139822  -  138842  -  141150  -  140938  -  140735  -  139799  -
 140948 - 140752 - 140339 - 138845 - 141204 - 140947 - 140740
 -  141208  -  140995  -  140753  -  140342  -  138851  -  141205  -
 140466 - 138869 - 141216 - 141008 - 140779 - 140359 - 138858
 -  140833  -  140482  -  139041  -  141217  -  141009  -  140831  -
 141219 - 141032 - 140837 - 140548 - 139079 - 141218 - 141010
 -  139264  -  141220  -  141033  -  140839  -  140550  -  139261  -
 140843 - 140577 - 139314 - 141224 - 141035 - 140840 - 140551
 -  141048  -  140869  -  140580  -  139333  -  141225  -  141047  -

   141104 - 140910 - 140588 - 139384 - 141322

 إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ
الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعـوة بني تسيريس

إقليم سيدي بنور 

 إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
العموم أن آخر اجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 
القروية   باجلماعة  الكائنة  تسيريس  بني  املدعـوة  باملنطقة  الواقعة 
بعد  ينتهي  بنور  وإقليـم سيدي  دائرة  العونات  قيـادة  تسيريس  بني 
مضي شهرين ابتداء من نشــر هذا اإلعـالن )الظهيـر الشريـف عــدد 
: 69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(. 

 للمطالب عدد :
 105613 - 99920 - 106512 - 109770 - 106913 - 105469 - 99729 - 
 -  107247  -  105940  -  100128  -  106515  -  109772  -  106918  -
 106580 - 110643 - 108196 - 105980 - 100230 - 106548 - 110642
 -  100703  -  106581  -  110795  -  108254  -  106462  -  100555  -
 109722 - 106464 - 102527 - 106582 - 111671 - 109687 - 106463
 -  100379  -  109723  -  106466  -  102582  -  107654  -  113361  -
 104560 - 109913 - 103824 - 109724 - 106550 - 102585 - 108148
 -  106856  -  105467  -  110628  -  106152  -  109754  -  106587  -

. 110889 - 106153 - 109769

 إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ
الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعـوة مطران

إقليم سيدي بنور 

 إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 
الواقعة باملنطقة املدعـوة مطران الكائنة باجلماعة القروية  مطران
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ينتهي بعد مضي شهرين  بنور  وإقليـم سيدي  دائرة   قيـادة مطران 

 174-69: عــدد  الشريـف  )الظهيـر  اإلعـالن  هذا  نشــر  من  ابتداء 

املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(

 املطالب عدد :  

 96721  -  93554  -  120001  -  98730  -  97625  -  96720  -  93515  

 98805  -  98077  -  96738  -  94574  -  120537  -  98790  -  97918  -

 -  94830  -  95950  -  98944  -  98103  -  96857  -  94581  -  95689  -

 98604  -  96920  -  94964  -  96079  -  98948  -  98595  -  96917

 96168  -  99024  -  98618  -  96922  -  95562  -  96164  -  99003  -

 -  97117  -  95934  -  96169  -  99028  -  98622  -  97006  -  95725  -

 99031  -  98666  -  97118  -  95960  -  96179  -  99030  -  98662

 -  96695  -  96413  -  99035  -  98670  -  97121  -  96692  -  96296  -

 99038 - 98707 - 97337 - 96696 - 96468 - 99036 - 98698 - 97128

 98098  -  97668  -  119809  -  98708  -  97566  -  96697  -  97390  -

جميع هذه املطالب على الرمز 44

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور .

                                       املصطفى بومهدي.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

 
اعالن عن اختتام أشغال التحديد املنجزة لبعض  مطالب

التحفيظ اجلماعي الواقعة باملنطقة املدعوة واد اخملازن 

ان احملافظ على االمالك العقارية بسوق اربعاء الغرب يشرفه ان ينهي 

املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ن  ا  العموم،  لعلم 

اسفله الواقعة باملنطقة املذكورة و الكائنة بجماعة واد اخملازن قيادة 

اربعاء الغرب إقليم القنيطرة. ينتهي بعد مضي  عرباوة  دائرة سوق 

شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن  باجلريدة الرسمية تطبيقا للظهير 

الشريف عدد1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389  املوافق 25 

يوليوز 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية يتعلق مبطالب 

التحفيظ اجلماعي أعداد :

 3842 – 3747 – 3718 – 3682 – 3678 – 3277 – 3187 – 3129 – 3083 -

 4392 – 4279 – 4237 – 4216 – 3973 – 3950 – 3941 – 3892 – 3859 –

 5224 – 5024 – 5022 – 5021 – 4901 – 4834 – 4824 – 4727 – 4600 –

 5547 – 5544 – 5499 – 5481 – 5480 – 5479 – 5471 – 5376 – 5355 –

 5742 – 5730 – 5725 – 5704 – 5625 – 5615 – 5611 – 5571 – 5548 –

 5857 – 5852 – 5851 – 5836 – 5835 – 5810 – 5809 – 5799 – 5753 –

 5981 – 5976 – 5968 – 5956 – 5953 – 5928 – 5887 – 5879 – 5870 –

 6184 – 6165 – 6155 – 6152 – 6149 – 6131 – 6091– 6073 – 6050 –

 6585 – 6579 – 6512 – 6372 – 6304 – 6286 – 6262 – 6253 – 6242 –

 6929 – 6908 – 6872 – 6836 – 6834 – 6833 – 6722 – 6696 – 6586 –

 7061 – 7047 – 7029 – 7026 – 7023 – 6962 – 6960 – 6947 – 6944 –

 7415 – 7333 – 7304 – 7298 – 7256 – 7199 – 7147 – 7079 – 7076 –

.6075   – 7254 – 7437 –

الكل على الرمز 52.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء الغرب. 

                            املقوم محمد.

 

محافظة برشيد 

مطلب رقم 1799 - 53

امللك املسمى : ارض عاللي. 

موقعه : اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة اوالد صباح دوار الغشاشوة

وقع حتديده في : 27 أكتوبر 2017

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 53 هـ 03 ار 56 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : مطلب رقم 20071 س

جنوبا : مطلب رقم 7589 - 53 و رسم عقاري 5025 س و شيشاوة

شرقا : رسم عقاري 15437 س و طالب التحفيظ و هوى محمد 

غربا : شيشاوة و طالب التحفيظ و مطلب 20071 س

طالب التحفيظ السيد)ة( : محمد عاللي بن احلاج 

    ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية .

مطلب رقم 18251 - 53

امللك املسمى : ملك مالك 

موقعه : اقليم و دائرة برشيد جماعة السوالم دوار اخلاليف

وقع حتديده في : 16 يتاير 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 46 ار 17 س 

نوعه : ارض بها فيال من سفلي و طابق اول و مسبح و خزان ماء

اجملاورون :

شماال : عبد الواحد املتنبه 

جنوبا : رسم عقاري 84132/س و رسم عقاري 9795 - 15 

شرقا : رسم عقاري 26003/س 
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غربا : طريق من ستة امتار و عبد الواحد املتنبه 

طالب التحفيظ : السيد)ة( مراد منقوش بن احمد 

    ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية. 

مطلب رقم 13492 - 53

امللك املسمى : ملك سرين 

دوار  الشاطئ  رحال  سيدي  جماعة  برشيد  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

الهواورة 

وقع حتديده في : 23/07/2009

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 02 ار 16 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : علي بن سليمان

جنوبا : مطلب رقم 13493 - 53 

شرقا : مطلب رقم 6297 - 53

غربا : طريق بعرض متغير

طالب التحفيظ : السيد)ة( العوامي سليمان و من معه 

ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 17508 - 53

امللك املسمى : صغير 

موقعه : اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة اوالد زيدان دوار اوالد عباس

وقع حتديده في : 17 أبريل 2017

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 72 ار 24 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري 25105/س 

جنوبا : ورثة حلسن بن عطار 

شرقا : مطلب رقم 17507 - 53 و ورثة مخلص بوشعيب 

غربا : رسم عقاري 16947/س

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب الصغير بن حلسن

     ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 10524 - 53

امللك املسمى : ارض البحر 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة

وقع حتديده في : 18 مارس 2008

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 04 ار 13 س 

نوعه : ارض فالحية

التحمالت : ارتفاق مرور من 3 امتار بني العالمات ب 2 و ب 3

اجملاورون :

شماال : امينة لوقيلي

جنوبا : العربي 

شرقا : رسم عقاري 18614/س 

غربا : مطلب رقم 1158 - 15

طالب التحفيظ : السيد)ة( فاطمة الناصري بنت املدني

    ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 756 - 53

امللك املسمى : ارض العروسي 1 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة السوالم دوار البراهمة

وقع حتديده في : 07 مارس 2000

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 38 ار 77 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : ورثة حميمو 

جنوبا : رسم عقاري 28545 - 53 

شرقا : ورثة بن عائشة 

غربا : ممر من 06 امتار

طالب التحفيظ : السيد)ة( الزواوي رشيد

    ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 8887 - 53

امللك املسمى : ارض سهب الشريج 

موقعه : اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة الفقرة دوار اوالد حلسن

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2017

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 86 ار 78 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج احمد 

جنوبا : طريق عمومية من 10 امتار و احمد بن املعطي

شرقا : مطلب رقم 8864 - 53 

غربا : بن الصادق صالح و ورثة العربي بن العسال

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد العسال و من معه

    ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 13900 - 53

امللك املسمى : ملك رضوان 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار احلراثة

وقع حتديده في : 07 سبتمبر 2016
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 39 ار 95 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : طالب التحفيظ 

جنوبا : جميلة و احلاج قاسم 

شرقا : منصوري محمد 

غربا : ورثة الوافي بن العربي

طالب التحفيظ : السيد)ة( رضوان املنصوري

    ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 5867 - 53

امللك املسمى : ارض الرزق 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة بن معاشو دوار اوالد صامد

وقع حتديده في : 06 ديسمبر 2012

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 13 ار 37 س 

نوعه : ارض فالحية يخترقها خط كهربائي

اجملاورون :

شماال : مطلب رقم 15609 - 53 

جنوبا : رسم عقاري 63212 - 53 و مطلب رقم 13637 - 53 و محمد هومام 

شرقا : خدوج بنت املعطي 

غربا : ممر من 5 امتار من خلفه مطلب رقم 16192 - 53

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد شرارة بن محمد

ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 3063 - 15

امللك املسمى : ارض منير 

موقعه : اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة الدروة دوار اوالد عباس

وقع حتديده في : 23 مارس 2007

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 88 ار 83 س 

نوعه : ارض فالحية بها سكنى و مخزن

اجملاورون :

شماال : ورثة بوشعيب بن محمد 

جنوبا : محبوب عبد املغيث 

شرقا : ورثة ولد عطار 

غربا : ممر من 4 امتار

طالب التحفيظ : السيد)ة( نياب بوشعيب

    ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 18339 - 53

امللك املسمى : ارض الفتح 

موقعه : اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة قصبة بن امشيش دوار بطيوة

وقع حتديده في : 05 أبريل 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 04 ار 16 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري 37181 - 53 

جنوبا : الدروي محمد بن يامنة 

شرقا : ورثة بوشعيب بن السماحي 

عقاري  رسم  خلفها  من  متغير  بعرض  طريق  عقاري  رسم   : غربا 

14009/س و 14849 - 53

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد اجمليد الدروي بن محمد

    ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 18465 - 53

امللك املسمى : ارض البيرات احلمري 

موقعه : اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة جاقمة دوار تشايش

وقع حتديده في : 21 يتاير 2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 35 ار 09 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج مصطفى خشيلعة 

جنوبا : مطلب رقم 6803 - 15 

شرقا : رسم عقاري 94987 - 53 

غربا : رسم عقاري 92846 - 53

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد البختي

    ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 4154 - 53

امللك املسمى : ضاية بير الباشا 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار دوار الرمامرة

وقع حتديده في : 02 مارس 2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 70 ار 94 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري 17550/س 

جنوبا : ممر من 5 امتار من خلفه رسم عقاري 3178/د 

شرقا : احلاج محمد بن اخملتار 

غربا : ورثة سياسي محمد بن حلسن

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد اخلالق سياسي بن محمد

   ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.



عدد 1123 - 16 ذوالقعدة 1441 )08 يوليو 2020(3024

مطلب رقم 2621 - 53

امللك املسمى : ارض الغزاوة 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة اوالد صالح دوار تعالوت

وقع حتديده في : 15 أبريل 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 32 ار 30 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري 17995/س 

جنوبا : ورثة بوعزة بن الساملية 

شرقا : رسم عقاري 2599/د 

غربا : رسم عقاري 58234 - 53 و ورثة احمد بن عبد القادر و عبد القادر 

منسيت و من معه و من خلفه رسم عقاري 73441 - 53

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد الكرمي الروباتي و من معه

ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 8769 - 53

امللك املسمى : رميلية 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة اخليايطة دوار الشراكي

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 02 ار 83 س 

نوعه : ارض فالحية بها سكنى من سفلي 

اجملاورون :

شماال : ورثة بوشعيب بن موسى 

جنوبا : زنقة من 3 امتار 

شرقا : رسم عقاري 90130 - 53 

غربا : تاغي عبد الرحيم و مطلب رقم 8772 - 53

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد كويراري

     ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 12257 - 53

امللك املسمى : ارض الدير 

موقعه : اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة الفقرة دوار اوالد العسري

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2018

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 61 ار 34 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج امحمد بن احلسن 

جنوبا : ورثة عبد القادر بن عائشة و ورثة محمد بن علي 

شرقا : رسم عقاري 24685/س 

غربا : ورثة احلاج امحمد بن احلسن

طالب التحفيظ : السيد)ة( العربي بن حلسن بن احلاج احمد

    ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 9841 - 53

امللك املسمى : ارض بوطويل 

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار الدحامنة

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2007

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 11 ار 01 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري 665/ت 

جنوبا : ورثة بشارة اخملتار 

شرقا : مطلب رقم 9135 - 53 و بشارة قاسم 

غربا : زهرة بنت امحمد

طالب التحفيظ : السيد)ة( مرمي الهاشمي االدريسي

     ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 6437 - 15

امللك املسمى : ارض احلطة 

موقعه : اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة الدروة 

وقع حتديده في : 12 فبراير 1996

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 85 ار 75 س 

نوعه : ارض عارية بها بئر

اجملاورون :

شماال : رحيل عبد القادر احلسني بن عبد اهلل 

جنوبا : رسم عفاري 10489 - 15 و رسم عقاري رقم 10618/س

شرقا : ورثة صالح بن املالح و مطلب رقم 2193 - 15 و رحال بن عيسى 

غربا : ورثة امحمد بن محمد بن اخلياط

طالب التحفيظ : السيد)ة( اخلياط عبد الرحمان و من معه

     ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 18458 - 53

امللك املسمى : ارض الطالع 

موقعه : اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة الدروة دوار الكرارصة

وقع حتديده في : 17 يوليو 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 62 ار 70 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : زنقة من 12 متر جتزئة الرسم العفاري 71729/س 

جنوبا : ممر عمومي من 3 امتار من خلفه الرسم العقاري 56759 - 53 

شرقا : رسم عقاري 69759 - 53 

غربا : رسم عقاري 10646 - 53 وورثة قرون محمد و مسجد
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طالب التحفيظ : السيد)ة( اكرون عبد احلميد بن عبد القادر و من معه

ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 10070 - 53

امللك املسمى : ارض احمد 243 

موقعه : اقليم برشيد بلدية حد السوالم جتزئة املنزه

وقع حتديده في : 10 يتاير 2012

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 00 ار 75 س 

نوعه : ارض عارية

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري 51772 - 53 

جنوبا : مطلب رقم 13878 - 53 

شرقا : زنقة من 15 متر

غربا : التهامي البقعة 242 و ربيعة احمد بقعة 244 و بقعة 246

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد القاسمي بن علي بن خليفة

ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 18497 - 53

امللك املسمى : ارض حمرية 

موقعه : اقليم و دائرة برشيد جماعة حد السوالم دوار اخلاليف

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 06 ار 46 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون :

شماال : رسم عقاري 34080 - 53 و مطلب رقم 4569 - 53 

جنوبا : رسم عقاري 35151 - 53 و رسم عقاري 34281 - 53 

شرقا : ممر من 4 امتار

غربا : رسم عقاري 16873 - 53

طالب التحفيظ : السيد)ة( بوشعيب اخمللوفي و من معه

ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 18481 - 53

امللك املسمى : بالد حلبل 

موقعه : اقليم و دائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار الكاللشة

وقع حتديده في : 22 أغسطس 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 18 ار 30 س 

نوعه : ارض فالحية يخترها خط كعربائي و قناة ماء

اجملاورون :

شماال : طريق معبدة من خلفها رسم عقاري 8324 - 15 

جنوبا : احلاج التهامي ولد الباتول و الشريفة بنت الباتول 

شرقا : رسم عقاري 12548 - 15

غربا : مطلب رقم 2777 - 53

طالب التحفيظ : السيد)ة( سعيد الصادقي بن بوشعيب

ان اخر اجل لتقدمي التعرضات على حتفيظ امللك املذكور شهران من 

نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد .

                                    فريد بدري.

 

محافظة قرية با محمد

مطلب رقم 18172 - 54

اسم امللك : " بحميدة 1".

موقعه  : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، دوار ظهر طيكوك.

وقع حتديده في : 08 يناير 2020.

مساحته : 13 آ 23 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون : 

شماال : ورثة امفضل عاشر؛أحمد عاشر؛

شرقا : عبدالسالم عاشر؛

جنوبا  : ورثة عبدالرحيم الكميلي؛عبدالضيوف اجلوهري؛

غربا  : محمد البياني.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

اوقاف تاونات.

      

مطلب رقم 18173 - 54

اسم امللك : " بحميدة 2".

موقعه  : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة، دوار ظهر طيكوك.

وقع حتديده في : 08 يناير 2020.

مساحته : 07 آ 88 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون : 

شماال : ورثة امفضل اخلالدي؛

شرقا : ورثة امفضل اخلالدي؛

جنوبا : الشعبة؛ ورثة اليزيد احليري بن عبدالسالم؛

غربا : محمدالضلماس بن عبدالسالم؛ عبداحلق الهري.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

 اوقاف تاونات.

مطلب رقم 18175 - 54

اسم امللك : " قاع اجلنان".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة،دوار ظهر طيكوك. 

وقع حتديده في : 08 يناير 2020.
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مساحته : 10آ 76 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون : 

شماال : عبدالسالم اخلالدي؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : محمد الهيري ولد لفقيه؛

غربا : ممر عمومي؛

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

 اوقاف تاونات.

مطلب رقم 18176 - 54

اسم امللك : " ظهر احلمار".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الرتبة،دوار ظهر طيكوك. 

وقع حتديده في : 09 يناير 2020.

مساحته : 18آ 48 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون : 

شماال : عبدالعزيز الريابي؛

شرقا : احلياني العياشي؛

جنوبا : ورثة والد ابراهيم؛

غربا : ورثة والد ابراهيم؛

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

    

مطلب رقم 18137 - 54

اسم امللك : "ملك احلجوجي".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة غفساي، حي الزريقة السفلى.

وقع حتديده في : 02 ديسمبر 2019.

مساحته : 98 س.

نوعه : ارض بها بناية من طابق أرضي وطابقني علويني. 

اجملاورون :

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : التهامي البنضوضي؛ عبدالسالم سوالي؛

غربا : بوشتى بن عدي.

طالب التحفيظ : السيد عبداللطيف احلجوجي بن أحمد.

مطلب رقم 18133 - 54

اسم امللك : "ملك كالز قنت ادشار".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز.

وقع حتديده في : 22 يناير 2020.

مساحته : 01 هـ 09 آ 15 س. 

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون :

شماال : ورثة علي اعبابو؛ 

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : املمر العمومي؛

أحمد  املنصوري؛  اخملتار  طريشة؛  محمد  املنصوري؛  الطيب   : غربا 

البكوري؛ محمد االندلوسي.

طالبة التحفيظ : جماعة كالز في شخص رئيسها السيد محمد اجملاهدي.    

مطلب رقم 6986 - 54

اسم امللك : "قطعة الشتة".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي اخملفي، دوار ايرملود. 

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2019.

مساحته : 41 آ 19 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون :

شماال : ممر رجلي؛ 

شرقا : اخلندق؛ عبدالسالم قاسمي؛

جنوبا : عبداللطيف احلايكي؛ عزالدين احلايكي؛ 

غربا : عزالدين احلايكي؛ ام كلثوم احلايكي.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

    

مطلب رقم  18143 - 54

اسم امللك : "الكعدة".

موقعه : إقليم تاونات، بلدية قرية بامحمد، حي موسات.

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

مساحته : 04 هـ 07 آ 80 س. 

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري 8625/ف؛ رسم عقاري رقم 3123/ف؛احلسني الهالوي؛ 

شرقا : ورثة محمد كريش؛عبدالقادر كريش؛

جنوبا : بوشتى بركادي والد زينب؛ حسيبة محمد بن موسى؛ عبد اإلله الهالوي ؛

غربا : عبداحلق بن سليمان. 

طالب التحفيظ : السيد ادريس السحباني بن عبدالكرمي.

 

مطلب رقم 18153 - 54

اسم امللك : "احلرية".

موقعه : إقليم تاونات، بلدية قرية بامحمد، حي اوالد قاسم.

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019.

مساحته : 90 س. 

نوعه : ارض بهابناء من طابق أرضي. 

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 2449/ف؛ 

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : ورثة رحمة بنت بوشتى.

طالبة التحفيظ : السيدة ربيعة متوكيل بنت محمد.
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مطلب رقم 18158 - 54

اسم امللك : "بالد باطنينش".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة غفساي، حي الزيتون.

وقع حتديده في : 23 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 آ 27 س. 

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون :

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : بهيجة الروفي؛

جنوبا : عبدالرحيم املرس؛

غربا : عبدالسالم اجلزولي.

 طالبوا التحفيظ السادة :

 1 -الطاهرة اخمللص بنت عبدالرحمان؛

2 - حورية البيري بنت أحمد؛

3 -سعيدة البيري بنت أحمد؛

4 -رشيدة البيري بنت أحمد؛

5 -يوسف البيري بن أحمد.      

مطلب رقم 18193  - 54

اسم امللك : "بالد القوار".

احملل  املكانسة،  جماعة  بامحمد،  قرية  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

املدعو املكانسة.

وقع حتديده في : 14 فبراير 2020.

مساحته : 01 آ 66 س. 

نوعه : ارض بها بناء من طابق أرضي. 

اجملاورون :

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزايخ محمد.

طالب التحفيظ : السيد محمد مليح بن عبدالسالم.      

 

مطلب رقم 17087 - 54

اسم امللك : "شهبون".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى،دوار دهار.

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 هـ 08 آ 10 س. 

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون :

شماال : ورثة اصارة اخلمار؛ 

شرقا : ورثة اصارة محمد؛

جنوبا : ورثة اصارة اخلمار؛

غربا : اخلياطي بوشتى؛ اخلياطي محمد؛.

 طالب التحفيظ : السيد أحمد اسارة بن محمد. 

مطلب رقم 7147 - 54

اسم امللك : "بير اليهودي".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة املكانسة، دوار بن الطاهرات.

وقع حتديده في : 13 مارس 2019.

مساحته : 03 هـ . 

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون :

شماال : مصطفى العروف؛ 

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : اخلمار حمود؛ بوشتى الهياللي؛

غربا : الواد.

طالب التحفيظ : السيد محمد الشتوي بن أحمد.   

    احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد .

                               يوسف بوكنيفي.

 

محافظة إفران

مطلب رقم 3840 - 57

اسم امللك : "البركة".

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم احملل املدعو " تيزي وغماري " .

مساحته اإلجمالية : 83ار 42 سنتيار. 

اجملاورين :

شماال : الطريق الرئيسية رقم 7229 ،

شرقا : الرسم العقاري 17708/ك ، طالب التحفيظ ،

جنوبا : الرسم العقاري 17708/ك ،

غربا : طريق عمومية ، الرسم العقاري عدد 5214 - 57 ،

نوعه : أرض فالحية بها سكنى واسطبل ،

احلقوق العينية والتحمالت  : 

-طريق عرضها 5 امتار على طول العالمتني ب-7ب1 ،

-ممر خاص عرضه 3 امتار بني العالمتني ب-7ب8 ،

-الطريق الرئيسية رقم 7229 على طول العالمتني ب-1ب2 ،

-خط تيار كهربائي منخفظ الضغط يخترق امللك .
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طالبا التحفيظ  : 

عبد ليصر حمو بن اوشريف بنسبة 01/02 ،

مكاوي فاطمة بنت موالي علي بنسبة 01/02 

مطلب رقـم 6674 - 57

اسم امللك : "تغبلوت ابوشيل".

موقعه  : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة ، احملل املدعو " اقيقاي " .

مساحته اإلجمالية : 01هـ63ار55 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ممر عرضه 5 امتار ،

شرقا : املطلب عدد 3698 - 57 ،عبد احلق ،حسن ، 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 12709 - 57 ، 

غربا : الشعبة .   

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

طالب التحفيظ :  هابري أحمد بن اجلياللي .

مطلب رقم 3824 - 57

اسم امللك : "اطلس كيكو2 ".

موقعه : اقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة تيمحضيت 

مساحته اإلجمالية : 01هـ 24 ار13س . 

نوعه : أرض فالحية بها بئر بها بيت محرك .

اجملاورون :

شماال : ازروال بنيوسف  ، 

شرقا : ازروال بنيوسف  ،

جنوبا : امهاود محمد ،اسرار علي  ،

غربا : الطريق ،

 احلقوق العينية والتحمالت : خط تيار كهربائي منخفظ الضغط يخترق امللك ،

طالب التحفيظ : بوزيان علي بن أحمد  .

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 3622 - 57

اسم امللك : "ولد الشباني ".

موقعه : اقليم إفران، مدينة أزرو، ساحة احلسن الثاني 

مساحته اإلجمالية : 01ار12س . 

نوعـه : أرض بها بنايتني دات سفلي وطابقني علويني . 

اجملاورون :

شماال : ساحة احلسن الثاني ،

شرقا : الرسم العقاري 2833/ك، زنقة مغلقة ،

جنوبا : زنقة اخملتار السوسي ،

غربا : الرسم العقاري رقم  13903/ك ، الرسم العقاري 7573/ك

احلقوق العينية والتحمالت : منطقة اقواس محصورة بني العالمات 

)ب-7ب-8ب-9ب10 ( ،

حائط مشترك على طول العالمات ب-10ب-11ب12.

طالبوا التحفيظ : ولد الشيباني عبد العالي ومن معه 

 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "ملك فوزية "

ذي مطلب التحفيظ رقم 3916 - 57 الكائن بإقليم إفران

دائرة أزرو جماعة عني اللوح احملل املدعو " املرابطني "

املنشور خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1053

املؤرخة في 06 مارس 2019 وإعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة

 الرسمية عدد 1107 املؤرخة في 18 مارس 2020 

بدال من :

مطلب رقـم 3914 - 57

اقرأ : 

مطلب رقـم 3916 - 57

والباقي بدون تغيير .

الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  السابق  االعالن  يلغي  االعالن  ان هذا 

1107 بتاريخ 18 مارس 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                              عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد محمد الوردي بن احمد املزداد سنة 1955 احلامل للبطاقة 

الوطنية للتعريف رقم je5658. طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

1351 - 60 املؤسس للملك املدعو الوردي. الكائن بحي  العقاري رقم 

مسدورة  بوزكار جماعة انزكان، عمالة انزكان ايت ملول، وذلك بسبب 

ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

    في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونـيا 

في أجل خمسة عشر يوما من نشر هذا اإلعـالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                         عبداحلليم فتح اهلل.  
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محافظة احلوز

مطلب رقم 11261 - 65

امللك املسمى :  " دراع الدوار "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اغواطيم، دوار املزوار .

مساحته :  01 هك 08 آر 56 س .

وقع حتديده في : 29 يناير 2019.

نوعه : أرض عارية وأرض فالحية .

القطعة األولى :  

اجملاورون   : 

شماال : طريق عمومية عرضها 5 امتار،

شرقا : حفيظ بويخدامن ، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1169 - 65 ، 

غربا :  مصرف ، طريق عمومية ذات عرض متغير،

القطعة الثانية :  

اجملاورون   : 

شماال : مصرف،

شرقا : شعبة ، 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 امتار ، الرسم العقاري عدد 1169 - 65، 

غربا : طريق عمومية عرضها 5 امتار،

طالبة التحفيظ : السيدة لال أمينة العلوي بنت موالي عبد الرحمان.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 17833 - 68

اسم امللك :  "الرطاب"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة و جماعة بني وكيل احملل 

املدعو دوار اوالد بويا اوالد زيان.  

وقع حتـديده في : 03 - 09 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 15 سنتيار.

نوعه : أرض بجزء منها دار للسكنى ذات سفلي وجزء آخر به أرض عارية.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ عدد 9121 - 68.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 9121 - 68.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 59579 - س؛ 

غربا : عالل فهداد – مطلب التحفيظ عدد 9059 - 68. 

طالبو التحفيظ : محمد عدالي بن عبد اهلل و من معه.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

 محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1854 - 76
اسم امللك : "الدغو 1002  حبس مسجد السوارة " 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة القروية العليني ، احملل املدعو : الدغو ؛
وقع حتديده في : 08 يناير 2020 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 37 آر 79 س ؛
نوعـه : أرض فالحية تخترقها شعبة  ؛   

شماال : خندق و ورثة أحمد دبدي ؛ 
شرقـا : الواد ؛ 

جنوبا : الشرفة البقاقلة و طريق  ؛
غربا : الرسم العقاري عدد 39710 - 76  و محمد املالكي؛

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تطوان نيابة عن وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية.

مطلب رقم 1861 - 76
اسم امللك : "حماني" 

احملل   ، املضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 
املدعو : محارث بوزغالل الدردارة .
وقع حتديده في : 21 يناير 2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 31آر 44 س .
خمس  األولى  بالقطعة   ، قطعتني  من  تتكون  فالحية  أرض   : نوعه 

بنايات من طابق أرضي و بئرين و إسطبل.
القطعة االولى : 

شماال : حمادي ابعاون؛ 
شرقـا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 20212 - 19 امللغي؛
العربي حماني أحد  20814 - 76، محمد  العقاري عدد  الرسم   : غربا 

طالب التحفيظ ، الرسم العقاري عدد 4013 - 76.
القطعة الثانية : 

شماال : حمادي ابعاون ؛ 
شرقـا : الرسم العقاري عدد 4015 - 76 ؛ 

جنوبا : طالب التحفيظ ؛
غربا : طريق عمومية. 

طالبو التحفيظ : أحمد حماني بن عبد الرحمن و من معه.
احملافظ على األمالك العقارية باملضيق -  الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 3734 - 77
اسم امللك :" امكريز1 "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار اوالد احلاج بومدين  ؛
مساحته االجمالية : 34 هـ  98 آرا 80 س  
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نوعه : ارض فالحية  بها بنايتني مهدمتني ؛

حدوده :

شماال : امعمر ابراهيمي ومن معه ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد: 16644/02  وامعمر ابراهيمي ومن معه ؛

جنوبا : امعمر ابراهيمي ومن معه ؛

غربا : شعبة وبعدها مطلب التحفيظ عدد: o/16806 ؛

طالبو التحفيظ : ابراهيمي بالعسري بن سليمان ومن معه. 

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 

كمال عونة   

محافظة الهرهورة - الصخيرات 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " احلرشية"

مطلب رقم 658 - 78

 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 808 

املؤرخة في 25 - 06 - 2014. 

واالعالن عن انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1017

بتاريخ 27 - 06 - 2018.                                                                                            

التي مت  و  أعاله  املذكور  تأييدا للمطلب  املودعة  العقود  الى  باالضافة 

نشرها بخالصته اضف :

- عقد الشراء احملرر من طرف االستاذ عبد الكرمي املساوي محام بهيئة 

الرباط و املصحح االمضاء بتاريخ 11 - 08 - 2000 .

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

محافظة اشتوكة - أيت باها

مطلب رقم 2677 - 80

اسم امللك : " أيت بكلي "

موقعه : دوار أيت إعزا اجلماعة الترابية أيت مزال إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في 13 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 ار 27 سنتيار.

نوعه : أرض مسيجة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 27032 - 60؛

شرقا : زنقة ؛ 

جنوبا : ورثة أيت بلوش؛
غربا : الرسم العقاري عدد 27032 - 60 و ملك الغير.

طالب التحفيظ : نايت بحمان براهيم بن سعيد.

مطلب رقم 2471 - 80
اسم امللك : " ملك تزضني "

موقعه : دوار أيت داود اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-
أيت باها

وقع التحديد في 24 - 07 - 2018.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.
اجملاورون : 

شماال : زنقة؛
شرقا : إبراهيم أوماست ؛ 
جنوبا : إبراهيم أوماست؛

غربا : زنقة.
طالبة التحفيظ : فاطمة تزضني بنت محمد.

مطلب رقم 2670 - 80
اسم امللك : " إكي الشانطي "

موقعه : مزارع أيت ميلك اجلماعة الترابية أيت ميلك إقليم أشتوكة-
أيت باها

وقع التحديد في 06 - 02 - 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 ار 23 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.
اجملاورون : 

شماال : أوملعضر أيت احلاج علي ؛
شرقا : ورثة جادبي احلاج علي ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 5309 - 60 (ملغى)؛
غربا : طربق.

طالب التحفيظ : محمد  بن بيه بن أحمد.

مطلب رقم 2739 - 80
اسم امللك : " ملك وبهوش "

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة- أيت باها
وقع التحديد في 08 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 39 سنتيار.
نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 
شماال : زنقة؛

شرقا : احلسني بن بيهي ؛ 
جنوبا : عائشة مسرور بنت احلسني؛

غربا : ورثة احلسني مسرور.
طالبو التحفيظ : كلثومة العاطر بنت أحمد و من معه.

مطلب رقم 2645 - 80
اسم امللك : " إكي أونرار "

موقعه : دوار الغوري اجلماعة الترابية أيت ميلك إقليم أشتوكة-أيت باها
وقع التحديد في 14 - 01 - 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 ار 12 سنتيار.

نوعه : أرض مغروسة.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5411 - 60 (ملغى)؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 5429 - 60 ؛ 

جنوبا : ورثة كادي محند و فتيحة أصبان؛

غربا : طربق.

طالب التحفيظ : العربي صنو.

مطلب رقم 2966 - 80

اسم امللك : " ملك الطعيمي "

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 26 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 9676 - 60 ؛ 

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة محمد جغايدر و بعضا ملك الغير.

طالب التحفيظ : العربي الطعيمي بن سليمان.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "إكي أعشاش "،

مطلب التحفيظ رقم 11703 - 60 الذي نشرت خالصة إصالحية 

مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 970 ورد بها خطأ،

بتاريخ 02 - 08 - 2017 

بدال من  : 

أحد طالب التحفيظ : فاطمة زيدير بنت محمد.

يجب قراءة  : 

أحد طالب التحفيظ : - فاطمة زيدير بنت محند.

احملافظ  على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها 

بلقايد محمد    

محافظة تيفلت

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 بتيفلت املمضي أسفله بإعالم 

اوملوك  عيسى  بايت  الساكن  الفياللي  الطاهر  السيد  أن  العموم 

جماعة ايت مالك دائرة تيفلت، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

العقاري عدد 1168 - ل املؤسس للملك املدعو "دار بوصلعة" الكائن 

مبركز تيفلت وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.

بإمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في 

أجل 15 يوما ابنتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية. 

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     


