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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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غربا : الرسم العقاري 133791 - 03 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء. 

أصل امللك : 
نسخة من كناش احملتويات

تصميم موقعي للملك
تاريخ التحديد : 25 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا 

مطلب رقم 41232 - 03
تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020. 

طالبة التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص(.
 "CAFE MAURE 2 " : االسم الذي يعرف به امللك حاليا

 ."CAFE MAURE 2 " : االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك
نوعه : أرض بها فناء مستغل كمقهى 

موقعه : الرباط، اجلماعة احلضرية حلسان، قصبة االوداية، 
مساحته : 90 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : الواد، زنقة

شرقا : السور ؛
جنوبا : بناية، زنقة

غربا : الرسم العقاري 25577/راء. 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء. 

أصل امللك : 
نسخة من كناش احملتويات

تصميم موقعي للملك
تاريخ التحديد : 25 سبتمبر 2020 على الساعة العشرة و النصف صباحا . 

مطلب رقم 41233 - 03
تاريخ اإليداع : 07 يوليو 2020. 

طالبة التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص(.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ثانوية موالي يوسف ملك الدولة 1434/ح" 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ثانوية موالي يوسف ". 

نوعه : أرض بها بنايات 
موقعه : الرباط، اجلماعة احلضرية حلسان، زاوية شارع موالي احلسن و 

شارع يعقوب املنصور، 
مساحته : 02 هـ 24 آ 00 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : الشارع

شرقا : الشارع، امللك اخلاص للدولة ؛
جنوبا : امللك اخلاص للدولة

غربا : الشارع 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء. 

أصل امللك : 
نسخة من كناش احملتويات

تصميم موقعي للملك
تاريخ التحديد : 28 سبتمبر 2020 على الساعة 

محافظة وجدة

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الصنم "

ذي مطلب التحفيظ رقم 25076 - 02،

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 954 

املؤرخة في 12 أبريل 2017.

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،  2020 يوليو   16 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

والكائن   ،  02  -  25076 رقم  التحفيظ  مطلب  ذي  الصنم"   " املسمى  امللك 

بإقليم فكيك، جماعة بني تدجيت، احملل املدعو الصنم، تتابع من اآلن فصاعدا 

باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي: 13 هـكتار 70 آر 08 سنتيار. 

عوضا عن املساحة املصرح بها وهي 01 هـكتار 50 آر 00 سنتيار.

وذلك بناءا على الوثائق املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ املشار 

له أعاله. 

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة بالنيابة

سعيد مغار    

محافظة الرباط - حسان 

مطلب رقم 41231 - 03

تاريخ اإليداع : 25 يونيو 2020. 

طالبة التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص(.

 "CAFE MAURE 1 " : االسم الذي يعرف به امللك حاليا

 ."CAFE MAURE 1 " : االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك

نوعه : أرض بها بناء 

موقعه : الرباط، اجلماعة احلضرية حلسان، قصبة األوداية، 

مساحته : 03 آ 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 136839 - 03، زنقة

شرقا : الواد، الرسم العقاري 25577/راء ؛

جنوبا : الرسمني العقاري 11107/راء و 139901؛ سكنى.



عدد 1128 - 22 ذواحلجة 1441 )12 اغسطس 2020(3476

مطلب رقم 41234 - 03

تاريخ اإليداع : 07 يوليو 2020. 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف الرباط و النائب عن اوقاف الرباط العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة جوار نزهة حسان" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة جوار نزهة حسان". 

نوعه : مقبرة و ضريح 

: مقبرة جوار  املدعو  احملل  اجلماعة احلضرية حلسان،  الرباط،   : موقعه 

نزهة حسان

مساحته : 14آر 65 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشارع

شرقا : الرسم العقاري 101062 - 03 ؛

جنوبا : نزهة حسان

غربا : الرسم العقاري 101063 - 03

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء. 

أصل امللك : حيازة طويلة هادئة و مستمرة

تاريخ التحديد : 28 سبتمبر 2020 على الساعة ا. 

مطلب رقم 41235 - 03

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020. 

طالب التحفيظ : محمد أيت بوسلهام بن بوشعيب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زايد" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار زايد". 

نوعه : دار من سفلي و طابق أول

موقعه : الرباط، اجلماعة احلضرية حلسان، زنقة طانطان، رقم4 مكرر.

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ياسني بلكبير و من معه.

شرقا : السعدية امليلودي ؛

جنوبا : مرمي دودوش و من معها

غربا : محمد بوك و محمد ديان

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء. 

أصل امللك : 

-نسخة عدلية لرسم شراء مؤرخ في 13 جمادى الثانية 1358 املوافق 

لـ 31 يوليو 1939 مضمن أصله حتت عدد 146 صحيفة 95 بتاريخ 29 

جمادى الثانية 1358 كناش األول رقم 24 باحملكمة االبتدائية بالرباط 

املوافق 18  - نسخة عدلية لرسم شراء مؤرخ في03 رجب 1386 هـ 

 1966 اكتوبر   20 بتاريخ   249 صحيفة   371 عدد  حتت  مضمن   1966 اكتوبر 

كناش األول رقم 48 باحملكمة االبتدائية بالرباط. 

- نسخة عدلية لرسم شراء مؤرخ في 02 شعبان 1387املوافق لـ 05 

نوفمبر 1967   07 بتاريخ   301 نوفمبر 1967 مضمن حتت عدد 432 صحيفة 

كناش االول رقم 49 باحملكمة االبتدائية بالرباط. 

 02 - نسخة عدلية لرسم إراثة مؤرخ في 13 شوال 1388 املوافق لـ 

بتاريخ 1968 كناش  يناير 1969 مضمن حتت عدد 195 صحيفة 125 

الثالث رقم 54 باحملكمة االبتدائية بالرباط. 

املوافق   1439 محرم   20 في  مؤرخ  مناسخة  لرسم  عدلية  -نسخة 

11 اكتوبر 2017 مضمن حتت عدد 95 صحيفة 171 بتاريخ 26 اكتوبر 2017 

كناش التركات رقم 200 باحملكمة االبتدائية بالرباط .

- نسخة لرسم وكالة مفوضة مؤرخ في 03 شعبان 1437هـ املوافق 

االبتدائية  باحملكمة  10 ماي 2016 مضمن حتت عدد 886 كناش 331 

بالدار البيضاء

- نسخة لرسم وكالة مفوضة مؤرخ في 21 شعبان 1437هـ املوافق 

28 ماي 2016 مضمن حتت عدد 1013 كناش 131 باحملكمة االبتدائية 

بالدار البيضاء.

 2019 نوفمبر   16 املوافق   1441 االول  ربيع   18 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

مضمن بعدد 49صحيفة 70 بتاريخ 04 ديسمبر 2019 كناش االمالك 

رقم 101 باحملكمة االبتدائية بالرباط

اسم  بتغيير  تتعلق  جوابية  لرسالة  االصل  طبق  شمسية  صورة 

الزنقة مؤرخة في 05 ديسمبر 2012

تصميم موقعي للملك.

تاريخ التحديد : 28 سبتمبر 2020 على الساعة . 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " آية " 

مطلب التحفيظ رقم 41106 - 03 الذي أدرجت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 800 املؤرخة في 30 ابريل 2014

 2019 نوفمبر   13 بتاريخ  اإلمضاء  املصحح  احلضور  تقرير  مبقتضى 

بالرباط اجلماعة  03 الكائن   -  41106 : آية" دي املطلب  امللك املدعو" 

تتابع   16 رقم  ابراهيم  سيدي  زنقة  العكاري  حي   : حلسان  احلضرية: 

مسطرة حتفيظه من االن فصاعدا في اسم السيد مبارك ناشطي 

بن احمد مع وجود حق الهواء لفائدة املطلب عدد 40434 - 03 و دلك 

بناء على نفس العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ و كذا 

العقود املودعة تدعيما ملطلب التحفيظ 40434 - 03 

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط حسان بالنيابة 

يس اداود   

محافظة فاس

مطلب رقم 25055 - 07

تاريخ اإليـداع : 04 اغسطس 2020

طالبة التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : .

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : " ملك الدومني 362".

نوعه : ارض فالحية بها بعض البنايات.

موقعه : فاس ، قيادة سيدي احرازم ،جماعة عني البيضاء احملل املدعو 

"بالد الكيش".

مساحتــــه : 66 هـ 56آر 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسمان عقاريان عدد : 699/ف و 12532/ف
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شرقا : مطلب عدد 21980 - 07

جنوبا : مطلب عدد 20287 - 07

غربا : مطلب عدد 20287 - 07

احلقوق العينية : ال شيء

امللك بكناش محتويات امالك  : مستخلص من تسجيل  امللك  أصل 

الدولة بفاس.

الساعة  2020 على  اكتوبر   02 التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بفاس

حدو اوحلسن     

محافظة بني مالل

مطلب رقم 55745 - 10

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالبتي التحفيظ : السيدتني 

1 - حنان فياللي بنت العربي بنسبة 01/2

2 - يزة وهبي بنت موح بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فم الزاوية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فم الزاوية". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو فم الزاوية . 

مساحته : 07 آ 98 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ميمون امبارك و وهبي ولعيد 

شرقا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا : وهبي صالح 

غربا : اجمللس اجلماعي تاكزيرت 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق  يناير 1991   13 بتاريخ  بيع  - نسخة رسم عدلي موضوعه   1

لـ26 جمادى اآلخرة 1411

2 - نسخة رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 13 يناير 1991 املوافق 

لـ26 جمادى اآلخرة 1411

لـ4  املوافق   2019 سبتمبر    4 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3

محرم 1441

3 -شهادة إدارية عدد 28 بتاريخ 8 نوفمبر 2019 . 

مطلب رقم 55747 - 10

تاريخ اإليداع : 22 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : الوقف العام. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زيتون ولد الشبكة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زيتون ولد الشبكة". 

مشتمالته : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مال ل احملل املدعو ام الظهر. 

مساحته : 45 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احملجوب الطاوسي رئيس تعاوية الدباغة 

شرقا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل و ايت الشبكة 

غربا : ايت لبيض 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : شهادة إدارية عدد 786 بتاريخ 18 فبراير 2020

مطلب رقم 55748 - 10

تاريخ اإليداع : 23 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد جنيمي عبد الرحيم بن بوزكري. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالل". 

مشتمالته : ار للسكن دات سفلي . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة افني. 

مساحته : 42 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : جنمي حدو 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 سبتمبر 1999 املوافق 

لـ21 جمادى األولى 1420

2 -رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 25 ديسمبر 2019 املوافق لـ28 

ربيع الثاني 1441 

3 -شهادة إدارية بتاريخ 2 يوليو 2020. 

مطلب رقم 55749 - 10

تاريخ اإليداع : 24 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد حاضي ايوب بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايوب".

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

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو شارع الربط قرب حي الهدى. 

مساحته : 06 آ 31 س تقريبا. 

حدوده

شماال : الرسم العقاري رقم 125 / ت 

شرقا : الرسم العقاري رقم 22186 / 10 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : الرسم العقاري رقم 59240 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 5 ديسمبر 1981 

املوافق لـ5 صفر 1402

 1981 ديسمبر   16 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2

املوافق لـ18 صفر 1402 

 1981 ديسمبر   16 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  3

املوافق لـ18 صفر 1402 

بتاريخ 31 أغسطس 1985  إراثة  لرسم عدلي موضوعه  - نسخة   4

املوافق لـ14 ذو احلجة 1405 

5 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 سبتمبر 1990 املوافق 

لـ15 محرم 1411 

6 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10 ديسمبر 1990 املوافق 

لـ21 جمادى األولى 1411

 1992 سبتمبر   14 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  7

املوافق لـ17 ربيع األول 1413

8 -عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 14 يناير 2010 . 

مطلب رقم 55750 - 10

تاريخ اإليداع : 24 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد معدان سي محمد بن حمادي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "معدان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "معدان". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي . 

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

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطالبي ابراهيم 

شرقا : احمد بن حمادي 

جنوبا : عبد الغني العلمي 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

نوفمبر 1999   22 بتاريخ  لرسم قسمة  -رسم عدلي موضوعه نسخة   1

املوافق لـ13 شعبان 1420 

لـ22  املوافق   2003 مارس   26 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

محرم 1424

3 - شهادة إدارية عدد 134 بتاريخ 17يوليو 2020 . 

مطلب رقم 55751 - 10

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد وبناصر عبد اهلل بن حلسن . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا"عبد اهلل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "عبد اهلل". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي تفريت ايت تسليت. 

مساحته : : 01 آ 5 س تقريبا. 

حدوده

شماال : بوخداوي رقية 

شرقا : الرسم العقاري رقم 65554 / 10 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : العالم عامر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 4 يوليو 2015 املوافق لـ17 

رمضان 1436 

 2015 أكتوبر   28 بتاريخ  مادي  خطا  اصالح  موضوع  عدلي  -رسم   2

املوافق لـ14 محرم 1437 . 

مطلب رقم 55752 - 10

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : السيد مخلوف عزيز بن محمد م. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رياض".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رياض". مش

مشتمالته : أرض فالحية بها 5 اشجار من الزيتون وبناية سفلية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت 

احملل املدعو مزارع فرياطة. 

مساحته : 10 آ 4 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا : ورثة موحى اخلف و وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل و ورثة ابراهيم اعالل 

غربا : صبري عبد الرحمان 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ5  املوافق   2010 سبتمبر   14 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

شوال 1431 

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 مارس 2018 املوافق لـ20 جمادى 

اآلخرة 1439

4 -شهادة إدارية عدد 13 بتاريخ 3 يوليو 2020 . 

مطلب رقم 55753 - 10

تاريخ اإليداع : 28 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : اسطمبولي عبد اللطيف بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الفراج".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفراج". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي الرميلة الفرج. 

مساحته : 18 آ 65 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : عبد الهادي و ابراهيمي محمد . 

جنوبا : مقلع

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24 يناير 1990 املوافق 

لـ26 جمادى اآلخرة 1410 

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17 يناير 1995 املوافق لـ15 شعبان 1415

3 - عقد عرفي موضوعه مخارجة وفويتبتاريخ 10 نوفمبر 2004

4 - شهادة إدارية عدد 43/05 بتاريخ 3 فبراير 2005

5 -عقد عرفي موضوعه إشهاد بتاريخ 28 فبراير 2005 . 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي     

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38485 - 16

تاريخ االيداع : 29 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : البشير حلسيني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك حتمريت ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ملك حتمريت ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار برجلني ايت عكي.

مساحته : 81 آ 17 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العياشي حلسيني ؛

جنوبا : ورثة بنعيسى احلسيني ؛

شرقا : الواد ؛

غربا : امللك الغابوي ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 جمادى االخر 1441 موافق 5 فبراير 2020 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 24 يناير 2020 عدد 57/م ش ق ؛

مطلب رقم 38486 - 16

تاريخ االيداع : 29 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : البشير حلسيني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك تاغزوت ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ملك تاغزوت ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار برجلني ايت عكي.

مساحته : 01 هـ 30 آ 77 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الواد ؛

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : ورثة مولود بن سعيد ؛

غربا : عبد العالي محات ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 جمادى االخر 1441 موافق 5 فبراير 2020 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 24 يناير 2020 عدد 58/م ش ق ؛

مطلب رقم 38487 - 16

تاريخ االيداع : 29 يوليو 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ علي بالعيش بن بوجمعة بنيسبة ½.

2/ محمد بن اسليمان بن وعموم بنسبة ½.

بصفتهما طالبا التحفيظ على الشياع حسب النسبتني املذكورتني اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوروت ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " بوروت ".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة واملاس جماعة بوقشمير ايت حامت.

مساحته : 03 هـ 52 آ 30 س تقريبا.
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اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : امللك الغابوي ؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : امللك الغابوي ؛ 

القطعة الثانية : 

شماال : امللك الغابوي ؛

جنوبا : امللك الغابوي؛

شرقا : ؛

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 14 من رجب 1441 مواق 9 مارس 2020 ؛

- رسم موجب عدلي مؤرخ في 8 رجب 1441 موافق 3 مارس 2020 ؛

اراثة عدلي مؤرخ في 17 من صفر 1429  - صورة طبق االصل لرسم 

موافق 25 فبراير 2008؛

- صورة طبق االصل اراثة عدلي مؤرخ في 17 من محرم 1425 موافق 

9 مارس 2004 ؛

- رسم فريضة عدلي مؤرخ في 10 شوال 1441 موافق 2 يونيو 2020؛

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 3 جمادى االخرة 1392 

موافق 15 يوليو 1972؛

- عقد عرفي مؤرخ في 02 ديسمبر 1934؛

- صورة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 24 سبتمبر 2012 عدد 13/2012؛

مطلب رقم 38488 - 16

تاريخ االيداع : 3 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : لكبير جو بن محمد.

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

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

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت موسى اوبراهيم.

مساحته : 25 آ 38 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : مطالب 9650 - 16 ، 29265 - 16 ، الرسم العقاري 49612 - 16. ؛

شرقا : جاري فاطنة ؛

غربا : مطلب 13111 - 16 ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 من جمادى االخرة 1441 موافق 20 

فبراير 2020 ؛

صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 6 جمادى االولى 1441 

موافق 02 يناير 2020؛

مطلب رقم 38489 - 16

تاريخ االيداع : 4 اغسطس 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ محمد طير بن بوعزة بنسبة ½.

2/ مليكة بوجليت بنت بوعزة بنيسبة ½.

بصفتهما طالبا التحفيظ على الشياع حسب النسبتني املذكورتني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " االيخاء 422 ".

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " االيخاء 422 ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي .

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية االيخاء.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : قلوز عقة ؛

شرقا : يونس الشامخ ؛

غربا : ورثة ابراهيم عكاريا ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ 20 نوفمبر 1991 ؛

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 29 يناير 1990 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 يوليو 2020 عدد 9.

خالصة إصالحية - يتعلق بامللك املسمى " اجعبو " 

مطلب رقم 22938 - 16

مسطرة  فان   2019 اكتوبر   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

الكائن   16  - املطلب عدد 22938  ذي   " اجعبو   " املدعو  امللك  حتفيظ 

بدائرة واملاس جماعة ايت ايشو دوار الشرفاء تتابع من االن صاعدا في 

اسم السيدين : 

1/ محمد فقيري بن بطاش بنسبة 2/4 .

2/ بطاش فقيري بن حمو بنسبة 2/4 . بصفتهما طالبا التحفيظ على 

الشياع حسب النسبتني املذكورتني اعاله.

وذلك مبقتضى.

- الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ .

1/ رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 من محرم 1441 موافق 24 سبتمبر 2019. 

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات

عز الدين شاكر    
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محافظة العيون

مطلب رقم 5195 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " توليكت 15 "؛

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية الطاح؛

مساحته : 02 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 13 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 سبتمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5196 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " توليكت 16 "؛

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية الطاح؛

مساحته : 02 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 13 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 سبتمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5197 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " توليكت 17 "؛

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية الطاح؛

مساحته : 02 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 13 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 سبتمبر 2020 على 

الساعة الثانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5198 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " توليكت 18 "؛

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية الطاح؛

مساحته : 60 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 13 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5199 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

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

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛
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مساحته : 300 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة الثانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5200 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

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

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛

مساحته : 150 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 سبتمبر 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5201 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلبيطة 3 "؛

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛

مساحته : 20 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 سبتمبر 2020 على 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5202 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلبيطة 4 "؛

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛

مساحته : 10 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 سبتمبر 2020 على 

الساعة التانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5203 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلبيطة 5 "؛

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛

مساحته : 5 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 
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أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 سبتمبر 2020 على 

الساعة الواحدة زواال. 

مطلب رقم 5204 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

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

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية الطاح؛

مساحته : 30 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 13 يوليو 2020؛

2020 على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5205 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

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

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية الطاح؛

مساحته : 110 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 13 يوليو 2020؛

2020 على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5206 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البورة 3 "؛

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية الطاح؛

مساحته : 130 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 

شرقا : امللك اخلاص للدولة؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 15215 - 17 ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 

مؤرخة في 13 يوليو 2020؛

2020 على  أكتوبر   02  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5207 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدويخلة "؛

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية الطاح؛

مساحته : 81 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 4149 - 17 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 4128 - 17 و 4129 - 17؛ 

غربا : احمليط االطلسي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

13 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت أكتوبر 2020 على 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5208 - 17 

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أوزيزان 1 "؛
نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛
مساحته : 200 هـ تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 
شرقا : امللك اخلاص للدولة؛ 
غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 
احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 
مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

2020 على  أكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة التانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5209 - 17 
تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أوزيزان 2 "؛
نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية الطاح؛
مساحته : 30 هـ تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 
شرقا : امللك اخلاص للدولة؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 25424 - 17 ؛ 
احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 
مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

2020 على  أكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5210 - 17 
تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العركوب 1 "؛
نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية الطاح؛
مساحته : 01 هـ 50 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 
شرقا : الرسم العقاري عدد 25424 - 17 ؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 
احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 
مؤرخة في 13 يوليو 2020؛

2020 على  أكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة الثانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5211 - 17 
تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العركوب 2 "؛
نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية الطاح؛
مساحته : 02 هـ تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني طرفاية و طانطان ؛ 
شرقا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 
احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 
مؤرخة في 13 يوليو 2020؛

2020 على  أكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5212 - 17 
تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " توليكت 13 "؛
نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛
مساحته : 100 هـ تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15909 - 17 و امللك اخلاص للدولة؛ 
شرقا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 
احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 
مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

2020 على  أكتوبر   08  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5213 - 17 
تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " توليكت 14 "؛
نوعه : أرض عارية؛
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موقعه : اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية أخفنير؛
مساحته : 90 هـ تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : احمليط األطلسي ؛ 

جنوبا : امللك اخلاص للدولة ؛ 
شرقا : امللك اخلاص للدولة ؛ 

غربا : امللك اخلاص للدولة ؛ 
احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون 
مؤرخة في 08 يوليو 2020؛

2020 على  أكتوبر   08  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة الثانية عشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 
محمد فاري     

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53154 - 18
تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : سعيد طلعي بن بوشتى. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »لكنيز «.

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

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بولنوار دوار ملساعدة اوالد ابراهيم.
مساحته : 40 آر تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : طريق؛

شرقـا : ورثة احلاج املعطي بن عمر؛ 
جنوبـا : شاربي الكبير؛

غربـا : شاربي الكبير.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 جمادى الثانية 1441 موافق 22 فبراير 2020.
- صورة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 26 رجب 1440 موافق 02 ابريل 2019.
- صورة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 23 رمضان 1427 موافق 16 اكتوبر 2006.
- صورة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 26 رمضان 1439 موافق 11 يونيو 2018.

مطلب رقم 53155 - 18
تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : فاحتة العبداللوي بنت بلبصير. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »هبة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »هبة «.
نوعــه : ارض عارية بها دار للسكن من سفلي فقط.

موقعـه : مدينة وادي زم زنقة سيدي محمد.
مساحته : 01 آر 40 سنتيار تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : زنقة غير نافذة؛

شرقـا : ورثة العاص صالح؛ 
جنوبـا : عبد العزيز اجلزار؛

غربـا : الرسم العقاري عدد : 1278/د.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 رمضان 1439 موافق 06 يونيو 2018.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 محرم 1433 موافق 12 ديسمبر 2011.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ربيع االول 1427 موافق 13 ابريل 2006.

مطلب رقم 53156 - 18
تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : أحمد موجان بن مولودي. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »كاعة االكباش «.

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

موقعـه : دائرة أبي اجلعد جماعة بني بتاو، دوار الزعامة . 
مساحته : 01 هـ 20 آر تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : الصالح موجان؛

شرقـا : الطريق؛ 
جنوبـا : حلسن بن الصالح؛

غربـا : اوالد رحال.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 
- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 22 شعبان 1440 موافق 28 ابريل 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ربيع االول موافق 13 نوفمبر 2019.
- صورة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 6 ربيع االول 1434 موافق 18 يناير 

.2013
-صورة رسم إصالحي عدلي مؤرخ في 26 رجب 1437 موافق 04 ماي 2016.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 جمادى االولى 1401 موافق 
04 أبريل 1981.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
بوسيف عبد الكرمي    

محافظة تطوان

مطلب رقم 59303 - 19    
تاريخ اإليداع 14يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : مصطفى سميرة بنت عبد احلميد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نادين 1".

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

: إقليم تطوان ، قيادة ازال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو:  موقعه 
الشجرة احلولة ، هليلة. 

مساحته : 2 آ 40 س تقريبا. 
حدوده : شماال: ندين عمران 
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شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 

غربا: حمزة باعلي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : صورة طبق األصل لرسم  عدلي موضوعه بيع بتاريخ 
19يوليوز 2007

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 26يوليوز 2011 . 
عدلي  رسم   .  2018 سبتمبر   6 بتاريخ  بيع  موضوعه  موثق  عقد 

موضوعه قسمة بتاريخ 24أكتوبر 2018 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 فبراير 2020 . رسم عدلي  موضوعه 

تصحيح مساحة بتاريخ 17مارس 2020 . 
شهادة إدارية بتاريخ فاحت يونيو 2020. 

رسم عدلي موضوعه تصحيح مساحة   بتاريخ 30يونيو 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19 أكتوبر 2020على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59319 - 19
تاريخ اإليداع :21 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية - امللك اخلاص - بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إعدادية سلجماسة ق 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إعدادية سلجماسةق1". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مؤسسة تعليمية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة واد امللحة ، جماعة املنصورة ، احملل 
املدعو: إعدادية سلجماسة ق 01. 

مساحته 2 آ 50 س تقريبا. 
حدوده : شماال: الدولة املغربية - امللك اخلاص - 

شرقا: الدولة املغربية -امللك اخلاص - 
جنوبا: الدولة املغربية - امللك اخلاص - 

غربا: مندوب امالك الدولة بتطوان 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
-نسخة من ملخص تقييد امللك بكناش احملتويات .

-صورة شمسية لرسم شراء عدلي بتاريخ 13 سبتمبر 2019
 

مطلب رقم 59330 - 19 
تاريخ اإليداع 22 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : أوالد بن علي خدوج بنت عبد الكرمي بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اوالد بن علي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اوالد بن علي". 
مشتمالته : أرض عارية . 

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

مساحته 1 آ 88 س تقريبا. 
حدوده : شماال: ورثة الوزاني 

شرقا: التهامي 
جنوبا: الطريق 

غربا: بن علي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :
 نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ فاحت ديسمبر 1988 . 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 16أكتوبر1999
 نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 27أكتوبر 1999

 شهادة إدارية بتاريخ 22يونيو 2020 . 
صورة شمسية لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 14 يوليو 2020 . 

رسم عدلي موضوعه اختصاص بتاريخ 20 يوليو 2020 . 

مطلب رقم 59331 - 19 
تاريخ اإليداع :23 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : الفارسي العزيز بن عمر بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الورياشي رحمة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الورشاي رحمة ". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من مراب وطابق أول . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: قبريرة. 
مساحته 1 آ 46 س تقريبا. 

حدوده : شماال: عبد اللطيف بريشة 
شرقا: احمد بريشة 

جنوبا: املدني بن فارس 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 يناير 2007
رسم عدلي موضوعه تصحيح مساحة بتاريخ 3 يناير 2011

 رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 20 يوليو 2020 . 
 

مطلب رقم 59332 - 19 
تاريخ اإليداع 24 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : أفلون خالد بن محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مازن".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مازن". 
مع  علويني  وطابقني  سفل  من  تتكون  بناية  بها  أرض  مشتمالته: 

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

الرويحنة دوار علولة ، مدشر املعاصم. 
مساحته 3 آ 16 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الطريق 
شرقا: العربي الدكار 

جنوبا: عبد اخلالق بن عبد اهلل اوالد الطاهر و احلسن بن عبد اهلل اوالد 
الطاهر 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 19يونيو 2002
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 مارس 2015 . شهادة إدارية بتاريخ 

27ديسمبر 2018 
. عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 25سبتمبر 2019 . 

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
         املصطفى طريفة
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محافظة بنسليمان

      

مطلب رقم 10143 - 25

تاريخ االيداع : 17 يوليو 2020 

طالب التحفيظ السيد بودي التهامي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمري بوحشيش ".

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمري بوحشيش".

 نوعه : أرض فالحية  تتكون من قطعتني : 

 موقعه : اقليم بنسليمان جماعة املنصورية احملل املدعو " بني عامر".

القطعة االولى مساحتها : 05 هـ 58آ 10س

شماال : الطريق؛

شرقا : بقية االرض؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 5941 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 8187 - س .

القطعة الثانية مساحتها : 18 هـ 86آ.

شماال : بقية االرض ؛

شرقا : بودي بن عشير ، بقية االرض؛

جنوبا : ورثة بغيولة مبارك؛

غربا : الرسوم العقارية : 5950 - 25، 5929 - 25، 5944 - 25، 5938 - 25، 

. 25 - 5917 ،25 - 5932 - 25 - 5911 ،25 - 5935

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  حكم رقم : 146 بتاريخ 15 نوفمبر 2010

ملف رقم : 141 - 09؛

2 -  تقرر خبرة قضائية املرجع 203ر - 9 ملف

رقم141 - 2008 امر ابتدائي 98 - 10

 بتاريخ 12 يوليو 2010؛

3 -  محضرإجراء  قسمة  وفرز واجب في عقار غير محفظ؛

4 -  ملف مدني عدد 2990 - 1 - 4 - 2013 القرار عدد 142 - 4 املؤرخ 

في 10 مارس 2015؛

5 -  نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 24 عدد220 في 05 أبريل 2004؛

6 -  نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 5 عدد 457 في 13 يوليو 1964؛

7 -  نسخة  لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 01 عدد 18 في 24 فيراير 2020؛

8 -  نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 01 عدد 40 في 10 يناير 1931؛

9 -  نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 01 عدد 45 في 19 يناير 1931؛

10 -  نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 14 عدد

153 في 10 سبتمبر 1977؛

11 -  نسخة لرسم بيع عدلي مضمن بكناش 04 عدد 49 في 26 صفر 1356؛

12 -  نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 01 عدد 39 في 10 يناير 1931؛

13 -  نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 01 عدد 44 في 19 

يناير 1931؛

14 -  نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 04 عدد 48 في 26 صفر 1356؛

15 -  نسخة لرسم اراثة مضمن بكناش 16 عدد 69 في 07 ديسمبر 1999؛

16 -  نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 16 عدد 11 في 19 نوفمبر 1999؛

17 -  نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 17 عدد 51 في 09 يونيو 200؛

18 -  شهادة إدارية مؤرخة في 24 يناير 2020؛

2020 على  أكتوبر   19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10144 - 25

تاريخ االيداع : 17 يوليو 2020 

طالب التحفيظ السيدة كلثوم الدحماني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  حرشية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حرشية ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة احملل املدعو "  اوالد صبيح ".

مساحته : 50آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فتيحة نكاح ؛

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ورثة عبد اهلل بن محمد ومن معه ؛       

غربا : دريوش محمد   .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 175 عدد 123 في 15 يوليو 2020؛

2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 01 يوليو 2020؛

2020 على  أكتوبر   19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم  10145 - 25

  تاريخ االيداع : 21 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد مصطفى الزوين 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " برقاق " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " برقاق"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك احملل املدعو اوالد منصر .

مساحته  : 13آ 59س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة املهدي؛

شرقا : علم محمد؛ 
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جنوبا : علم العربي؛

غربا :  ممر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :  

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 171 عدد 15 في  09 يناير 2020؛

 2 - شهادة إدارية مؤرخة في30 أغسطس 2018؛

2020على  أكتوبر   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

 مطلب رقم  10146 - 25

تاريخ االيداع : 21 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد العيطوني احمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض املرس " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض املرس ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو الشعيبات .

مساحته : 01هـ 12آ 98سـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب العيطوني؛

شرقا : كامل العيطوني؛

جنوبا : كامل العيطوني؛

غربا :  الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :  

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 171 عدد 17 في 09 يناير 2020؛

2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 08 نوفمبر 2019

2020على  أكتوبر    20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم  10147 - 25

تاريخ االيداع : 22 يوليو 2020 

طالب التحفيظ السيد محمد فاكر . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  اقريعات ".

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اقريعات".

 نوعه : أرض فالحية .

 موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " اوالد 

البهلول ".

شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : امني احمد ؛

جنوبا : املصطفى امني؛

غربا : املصطفى امني .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 149 عدد 75 في 07 فبراير 2018؛

2 -  رسم شراء عدلي مضمن بكناش 173 عدد 252 في 18 يونيو 2020؛

3 -  شهادة إدارية مؤخة في 15 ديسمبر 2017؛

4 -  شهادة إدارية مؤرخة في 11 يونيو 2020؛

2020 على  أكتوبر   21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم  10148 - 25

تاريخ االيداع : 23 يوليو 2020 

طالب التحفيظ السيد املنياني محمد بن العربي  . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  بالد ولد احلاجة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املهدي وكوثر"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم سطات جماعة مكارطو احملل املدعو " اوالد  الطالب املعاريف ".

شماال : ورثة العايدي بن عبد الرحمان ؛

شرقا : ورثة العايدي بن عبد الرحمان ؛

جنوبا : عبد الكرمي امللياني؛

غربا : ورثة العربي بن عبد الرحمان .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

9 عدد  بكناش  استمرار  عدلي مضمن  لرسم  -  صورة شمسية   1

4382 في 30 ديسمبر 1983؛

2 -  صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 4 - 38 عدد 38 

في 18 ديسمبر 1983؛

3 -  رسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 260 عدد 149 في 25 مارس 2019؛

2020 على  أكتوبر   22  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10149 - 25

تاريخ االيداع : 23 يوليو 2020 

طالب التحفيظ السيد املنياني محمد بن العربي  . 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املهدي وكوثر"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مكارطو احملل املدعو " اوالد  الطالب املعاريف ".

شماال : فاطمة النياني ؛

شرقا : عبد العزيز امللياني ؛
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جنوبا : ربيعة املنياني؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  رسم  ملكية  عدلي مضمن بكناش  251عدد 322 في 26 سبتمبر 2018؛

2 -  رسم شراء عدلي مضمن بكناش 

4 - 253 عدد 260 في 05 نوفمبر 2018؛

3 -  صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 12 سبتمبر 2018؛

2020 على  أكتوبر   22  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 10150 - 25

تاريخ االيداع : 23 يوليو 2020 

طالب التحفيظ السيد حيطان البوعزاوي بن احمد   . 

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

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار البوعزاوي"

 نوعه : أرض فالحية بها دار للسكن بها سفلي وطابق اول .

 موقعه : بنسليمان حي زنقة القائد احمد .

شماال : نشيط ؛

شرقا : السراغنة ؛

جنوبا : حمرية؛

غربا : زنقة القائد احمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  رسم  موجب حيازة  عدلي مضمن بكناش 117 عدد 191 في 07 يوليو 2020؛

2 -  رسم شراء عدلي مضمن بكناش 33 عدد 362 في 13 سبتمبر 2000؛

3 -  عقد عرفي مؤرخ في 09 مارس 1995؛   

2020 على  أكتوبر   23  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10151 - 25

تاريخ االيداع : 27 يوليو 2020 

طالب التحفيظ : السيد التهامي سابق بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرش ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرش ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو " اخلبيزيني " 

مساحته : 1هـ 81 آ 10 س تقريبا . 

شماال : ممر ؛

بن  العربي  بوسرحان   ،25  -  27444  : رقم  العقاري  الرسم   : شرقا 

الغزواني، وورثة بوعزة بن الغزواني؛

جنوبا : بوسرحان العربي بن الغزواني، ورثة بوعزة بن الغزواني ؛

غربا : الشعبة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 175 عدد 33 في 10 يوليو 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 مارس 2020

2020 على  أكتوبر   23  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10152 - 25

تاريخ االيداع : 05 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز حبيبي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلوض".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض عالء ".

نوعه : أرض فالحية .

 " املدعو  احملل  اوالد مالك  الردادنة  بنسليمان جماعة  اقليم   : موقعه 

اوالد ابراهيم" 

مساحته : 1 هـ 53 س تقريبا . 

شماال : ورثة محمد لبصير ؛

شرقا : أكريش مصطفى؛

جنوبا : اكريش عبداهلل؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 140 عدد 105 في 23 فبراير 2017؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 174 عدد 175 في 25 يونيو 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 13 فبراير 2017؛

2020 على  : 04 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10153 - 25

تاريخ االيداع : 05 أغسطس 2020 

طالبو التحفيظ السادة : 

املعطي برهومي 

السعدية التوباتي 

جمال برهومي

خميس برهومي

سهيل برهومي

توفيق برهومي

محمد برهومي

عائشة برهومي

احلديوية برهومي

مليكة برهومي
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امليلودي برهومي

امليلودية برهومي

امباركة برهومي

زهرة برهومي

بدون نسبة معينة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد احلاج ابراهيم".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احلاج ابراهيم ".

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " البصاصلة " 

مساحته : 6 هـ 38 آ 97 س تقريبا . 

اجملاورون 

القطعة االولى

شماال : الرسم العقاري رقم : 18005/س؛

شرقا : مطلب رقم 6818 - 25؛

جنوبا : ورثة امليلودي بن ابراهيم؛

غربا : الطريق .

القطعة الثانية

شماال : الرسم العقاري رقم : 18005/س؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة امليلودي بن ابراهيم؛

غربا : الواد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم موجب عدلي مضمن بكناش 118 عدد 19 في 06 يناير 2020؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 14 عدد 658 في 28 

ديسمبر 2018؛

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 23 عدد 408 

في 19 سبتمبر 2003؛

صورة شمسية لرسم راثة عدلي مضمن بكناش 13 عدد 340 

في 07 ديسمبر 1998؛

2020 على  : 04 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10154 - 25

تاريخ االيداع : 07 أغسطس 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة عتيقة االصفر بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشية".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " احلرشية ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 12آ تقريبا . 

شماال : لفالحي عبد السالم ؛

شرقا : عزي محمد؛

جنوبا : احلافظي احمد؛

غربا : لفالحي عبد السالم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 167 عدد 299 في 13 نوفمبر 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 177 عدد 15 في 17 يوليو 2020؛

رسم اصالح لرسم ملكية مضمن بكناش 120 عدد 165 في 08 يوليو 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 15 أكتوبر 2019؛

2020 على  : 09 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10155 - 25

تاريخ االيداع : 07 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : السيد زايد عبد الغاني بن امليلودي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بودربالة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بودربالة ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 10آ تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 26991 - 25 ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة عريف بن السماحي ،صبار عبو بن العربي؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 14189/س .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 86 عدد 270 في 29 أكتوبر 2010؛

عقد قسمة مؤرخ في 29 ماي 2007؛ 

تصميم قسمة مصصح االمضاء بتاريخ 30 ماي 2007؛

2020 على  : 09 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" الريحان "

مطلب رقم : 3379 - 25 

الذي أدرج االعالن عن حتديد باجلريدة الرسمية رقم : 189

املؤرخة في 14 اغسطس 2002

امللك  حتفيظ  مسطرة  فان  فـي  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 25  -  3379  : رقـم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " االريحان  املسمى" 

الكائن باقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الدواخة تتابع من االن 

فصاعدا في اسم نفس طالبي التحفيظ .

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

 2007 يوليو   23 بتاريخ  ببنسليمان  االبتدائية  احملكمة  عن  الصادر  احلكم 

ملف رقم 20/2006 ، 21/2006، 22/2006 مشفوع بالقرار رقم 1432، 

1433، 1434 الصادر عن محكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 31 

يونيو 2011 عدد 2992  بتاريخ 21/  النقض  وقرار محكمة  ماي 2010 

 06 في  مؤرخة  النقض  بعدم  وشهادة   4698/1/1/2010  : رقم  ملف 

اغسطس 2012 .
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" احلمري "

مطلب رقم : 3380 - 25 

الذي أدرج االعالن عن حتديد باجلريدة الرسمية رقم : 189

املؤرخة في 14 اغسطس 2002

امللك  حتفيظ  مسطرة  فان  فـي  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

املسمى" احلمري " موضوع مطلب التحفيظ رقـم : 3380 - 25 الكائن 

باقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الدواخة تتابع من االن فصاعدا 

في اسم نفس طالبي التحفيظ .

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية ببنسليمان بتاريخ 23 يوليو 2007 

ملف رقم 20/2006 ، 21/2006، 22/2006 مشفوع بالقرار رقم 1432، 

1433، 1434 الصادر عن محكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 31 

يونيو 2011 عدد 2992  بتاريخ 21/  النقض  وقرار محكمة  ماي 2010 

 06 في  مؤرخة  النقض  بعدم  وشهادة   4698/1/1/2010  : رقم  ملف 

اغسطس 2012 .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" احلرشية" 

مطلب رقم : 3381 - 25 

الذي أدرج االعالن عن حتديد باجلريدة الرسمية رقم : 189

املؤرخة في 14 اغسطس 2002

امللك  حتفيظ  مسطرة  فان  فـي  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 25  -  3381  : رقـم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " احلرشية  املسمى" 

الكائن باقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الدواخة تتابع من االن 

فصاعدا في اسم نفس طالبي التحفيظ .

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

يوليو 2007  بتاريخ 23  ببنسليمان  االبتدائية  الصادر عن احملكمة  احلكم 

ملف رقم 20/2006 ، 21/2006، 22/2006 مشفوع بالقرار رقم 1432، 

1433، 1434 الصادر عن محكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 31 

 2992 عدد   2011 يونيو   21 بتاريخ  النقض  وقرار محكمة   2010 ماي 

 06 في  مؤرخة  النقض  بعدم  وشهادة   4698/1/1/2010  : رقم  ملف 

اغسطس 2012 .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41455 - 27

تاريخ االيداع : 24 يوليو 2020. 

طالبة التحفيظ : حليمة العلوش بنت سيدي احمد . 

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك حليمة "

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو و سفلي و طابق اول .

موقعه : مدينة خنيفرة ، احملل املدعو : حي اساكا .

مساحته : 60 تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : بطاش حدو ، ورثة بطاش حلسن ؛

جنوبا : احبا حلسن ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : ؛

1 - رسم شراء عدلي عدد 73 مؤرخ في 12 فبراير 2014 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 455 مؤرخ في 28 يونيو 2007 ؛

3 - نسخة من رسم احصاء تركة عدلي عدد 14 مؤرخ في 07 فبراير 2007 ؛ 

4 - نسخة من رسم اراثة عدد 15 مؤرخ في 18 يناير2007 ؛ 

5 - شهادة ادارية عدد 77 مؤرخة في 04 مارس 2020 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14اكتوبر 2020 على 

الساعة 11 و30 د .

مطلب رقم 41456 - 27

تاريخ االيداع : 03 اغسطس 2020 . 

طالب التحفيظ : موحى اشعيب بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " موحى "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي غرناطة ، زنقة 38 .

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : محمد باعدي ؛

جنوبا : وعزيزي بوبكر ؛

غربا : الزوين حسن .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 156 مؤرخ في 02 فبراير 2011 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 1246 مؤرخ في 26 اكتوبر 1998 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 10 مؤرخة في 27 يوليو 2020 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 اكتوبر 2020 على 

الساعة 09 و30 د .

مطلب رقم 41457 - 27

تاريخ االيداع : 04 اغسطس 2020 . 

طالب التحفيظ : نورالدين احديدو بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك : 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نور الدين "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي حي املو اغرينب ، زنقة 28 رقم 10.

مساحته : 59 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : فطيمة بنت موحى ؛

جنوبا : فطيمة بنت موحى ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

1 - صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي عدد 708 مؤرخ في 25 نوفمبر 1976 ؛

2 - صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي عدد 109 مؤرخ في 19 

اغسطس 2010 ؛

3 - صورة طبق االصل لرسم احصاء تركة عدلي عدد 183 مؤرخ في 

06 سبتمبر 2010 ؛

4 - حكم ابتدائي عدد 1142 مؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ؛ 

5 - شهادة بعدم التعرض و االستئناف مؤرخة في 22 يوليو 2020 ؛

6 - محضر بيع باملزاد العلني مؤرخ في 20 يونيو 2013 ؛

7 - محضر ارساء املزاد مؤرخ في 07 يونيو 2013 ؛

8 - شهادة ادارية عدد 114 مؤرخة في 13 يوليو 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 اكتوبر 2020 على 

الساعة التاسعة.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة تيزنيت

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" التوفيق "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1076 

بتاريخ 14 اغسطس 2019

مسطرة  فإن   2020 اغسطس   03 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

 31  -  139067 رقم  التحفيظ  " مطلب  التوفيق  املسمى"  امللك  حتفيظ 

الكائن بجماعة وقيادة ميراللفت دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو 

سيدي محمد بن عبد اهلل تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب 

التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 01 آ 12 س وذلك مبقتضى نفس العقود 

والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

ملحق اصالحي عدلي مضمن بعدد 428 كناش اخملتلفات رقم 39 مؤرخ 

في 23 يوليو 2020 .

والباقي بدون تغيير .

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتيزنيت بالنيابة

أصوفي البشير  

محافظة متارة

مطلب رقم 2739 - 38 

تاريـخ اإليداع : 29 يوليو 2020

طالبي التحفيظ : 

لعرج محمد بن بوعزة بنسبة 192071250/2.654.208.000

لعرج الطاهر بن بوعزة بنسبة 192071250/2.654.208.000

لعرج العربي بن بوعزة بنسبة 192071250/2.654.208.000

مليكة شباب بنت امبارك بنسبة 109755000/2.654.208.000

لعرج مرمي بنت بوعزة بنسبة 96035625/2.654.208.000

لعرج فاطنة بنت بوعزة بنسبة 96035625/2.654.208.000

لعرج ادريس بن العربي بنسبة 52920000/2.654.208.000

لعرج رشيد بن العربي بنسبة 52920000/2.654.208.000

لعرج رشيدة بن العربي بنسبة /2.654.208.00026460000

لعرج نزهة بن العربي بنسبة 26460000/2.654.208.000

لعرج احميدة بن قدور بنسبة 134400000/2.654.208.000

حلسن لعرج بن قدور بنسبة 134400000/2.654.208.000

يزة اتريتر بنت احلسن بنسبة 86400000/2.654.208.000

رقية لعرج بنت قدور بنسبة 67200000/2.654.208.000

خديجة لعرج بنت قدور نسبة 67200000/2.654.208.000

حدهم لعرج بنت قدور نسبة 67200000/2.654.208.000

حورية لعرج بنت قدور نسبة 67200000/2.654.208.000

حميد لعرج بن احلسن بنسبة 86400000/2.654.208.000

املهدي لعرج بن احلسن بنسبة 86400000/2.654.208.000

ياسني لعرج بن احميدة بنسبة 86400000/2.654.208.000

منصف لعرج بن احميدة بنسبة 86400000/2.654.208.000

محجوبة موالت بنت العربي بنسبة 54190080/2.654.208.000

زهراء موالت بنت العربي بنسبة 54190080/2.654.208.000

حليمة موالت بنت العربي بنسبة 54190080/2.654.208.000

نعيمة العكباني بنت حماني بنسبة 13547520/2.654.208.000

هند موالت بنت احلسن بنسبة 18966528/2.654.208.000

يحيى موالت بن احلسن بنسبة 37933056/2.654.208.000

امني موالت بن احلسن بنسبة 37933056/2.654.208.000

عبد الرحيم موالت بن محمد بنسبة 44236800/2.654.208.000

محمد موالت بن محمد بنسبة 44236800/2.654.208.000
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بناصر موالت بن محمد بنسبة 44236800/2.654.208.000

فاطمة موالت بنت محمد بنسبة 22118400/2.654.208.000

اجلياللي العكباني بن حمان بنسبة 103219200/2.654.208.000

سلطانة العكباني بنت حمان بنسبة 51609600/2.654.208.000

عبد الفتاح الزين بن بنعاشر بنسبة 44800000/2.654.208.000

فاطمة الزين بنت بنعاشر بنسبة 22400000/2.654.208.000

بصفتهم طالبو التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة أعاله 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » برنية «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » برنية «.

مدينة  األولى  احلضرية  املقاطعة  متارة،  الصخيرات-  عمالة   : موقعه 

متارة احملل املدعو برنية .

نوعه : ارض. 

مساحته : 06 هـ 67 آر 00 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني 74503 - 38 و 92165 - 38 و املطلبني عدد 

2204 - 38 و 1948 - 38و ورثة احلنكوري محمد و ورثة بوردة ؛

شرقا : الرسوم العقارية عدد : 96518/0397386/03

96517/03-97386/03 - 81304 - 38 - 74503 - 38 و 92165 - 38 ؛

جنوبا : الرسوم العقارية عدد : 97385/03 - 6130/رو 96517/03 ؛

غربا : ممر عرضه 05 امتار و الرسوم العقارية عدد 17948/ر97386-/رو- 

96518/ر - 96514/03 - 97383/03و 6130/ر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –موجب استمرار عدلي مؤرخ في 18 جمادى األولى 1435 املوافق ل 

: 20 مارس 2014 ضمن حتت عدد 375 صحيفة 479 بتاريخ 10 ابريل 

2014 كناش األمالك 08.

2 -شهادة إدارية عدد01/2014 بتاريخ فاحت مارس 2014

3 -صورة ملوجب اراثة عدلي مؤرخ في 20 ذي القعدة 1432 املزافق ل : 

18 اكتوبر 2011 ضمن بعدد 121 صحيفة 170 بتاريخ 26 اكتوبر 2011

4 - رسم مناسخة لهالكني اتنني عدلي مؤرخ في 28 ذي القعدة 1441 

املوافق ل : 20 يوليو 2020 ضمن حتت عدد 239 صحيفة 463 بتاريخ 22 

يوليو 2020 كناش التركات رقم 40.

5 -التزامات عرفية حتمل أسماء و توقيعات الورثة مصححة االمضاءات 

على التوالي بتاريخ : 15 يوليو 2020 و20 يوليو 2020 و 21 يوليو 2020

6 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 17 يوليو 2020.

7 - صورة لوكالة عرفية مصححة االمضاءات بتاريخ 26 نوفمبر 2012.

تصميم موقعي .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "البسبسة 6 " 

مطلب رقم : 2586 - 38 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 633 املؤرخة في : 16 فبراير 2011

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 20 يوليو 2020 مضمنه ان مسطرة 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  البسبسة"  املسمى"  امللك  حتفيظ 

2586 - 38، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد : 

بوعزة بوغازي و دلك استنادا إلى مايلي : 

- عقد بيع ثابث التاريخ محرر من طرف احملامي عبد السالم العائش 

مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.

-  ملحق إصالحي مؤرخ في 13 يوليو 2020 .

-  مطلب تقييد مؤرخ في 20 يوليو 2020 .

- مطلب تقييد مؤرخ في 12 يوليو 2020.

و العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ. 

احملافظ على األمالك العقارية بتمارة بالنيابة

عبد الصمد حللو     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8286 - 40

تاريخ اإليداع : 17 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : فتيحة شمالي بنت محمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " شمالي ". 

نوعه : ارض بها بناية من طابق سفلي .

موقعه : مدينة بركان زنقة فوغال رقم 57 حي العيون .

مساحته : 75 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مهراز أحمد ؛ 

شرقا : زلباب فاطمة ؛ 

جنوبا : شمالل عبد اهلل ؛

غربا : زنقة فوغال ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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: رسم ملكية عدلي عدد 215 ضمن بكناش األمالك رقم 30  امللك  أصل 

بتاريخ 03 اكتوبر 2019 توثيق بركان

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت اكتوبر 2020 على 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 8287 - 40

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ : 

ميمون املهدي بن محمد بنسبة 1/3.

محمد املهدي بن ميمون بنسبة 1/3.

عمار املهدي بن ميمون بنسبة 1/3 .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " أوالد املهدي ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال .

مساحته : 03 هـ 37 ار 14 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 33501 - 40 ، ورثة الزينبي ميمون و احلاج ؛ 

شرقا : واد أغبال – املرجية - ؛ 

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 8009 - 40 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 45808 - 40 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

بكناش  ضمن   451 ص   390 عدد  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

األمالك رقم 15 بتاريخ فاحت يونيو 2020 توثيق أحفير .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت اكتوبر 2020 على 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8288 - 40

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : زوليخة بنعلي بنت الطيب .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك زوليخة بنعلي ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار أوالد أحمد بنعلي .

مساحته : 14 ار 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 5441 - 40 ؛ 

شرقا : بنعلي رحمة ، بغدادي عبد اجلليل ؛ 

جنوبا : ممر خاص عرضه 06 أمتار من ورائه مطلب التحفيظ عدد 194 - 40 ؛

غربا : ورثة بنعلي خضرة مطلب حتفيظ عدد 8100 - 40 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

بكناش  ضمن   428 ص   371 عدد  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

األمالك رقم 15 بتاريخ 12 مارس 2020 توثيق أحفير

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت اكتوبر 2020 على 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8289 - 40

تاريخ اإليداع : 20 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : ابراهيم قلعاوي بن ميمون .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " السوق اخلاوي ". 

نوعه : ارض فالحية بها بناية من طابق سفلي وطابقيني علويني . 

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار القلعة .

مساحته : 05 ار 05 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ملك األوقاف ؛ 

شرقا : ملك دوزي رابح ، دوزي عمرو ، قلعاوي نزيهة بنت ميمون؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 02-12381 ؛

غربا : ملك األوقاف ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

بكناش  ضمن   418 ص   364 عدد  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

األمالك رقم 15 بتاريخ 02 مارس 2020 توثيق أحفير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت اكتوبر 2020 على 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 8290 - 40

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : فتيحة عطية بنت ملنور .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تفلوت ". 

نوعه : ارض بها بناية من طابق سفلي . 

موقعه : دائرة أكليم جماعة بوغريبة دوار بني عطية .

مساحته : 02 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ؛ 

شرقا : رشيد محمد بدوي ؛ 

جنوبا : محمد بداوي بن مصطفى ؛

غربا : محمد بدوي ؛
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 181 ضمن بكناش األمالك رقم 

31 بتاريخ 07 يوليو 2020 توثيق بركان.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت اكتوبر 2020 على 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 8291 - 40

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1. محمد البهاللي بن امليلود بنسبة 14/64.

2. فتيحة البهاللي بنت امليلود بنسبة 07/64.

3. احلسن البهاللي بن امليلود بنسبة 22/64.

4. جناة البهاللي بن امليلود بنسبة 07/64.

5. خليد البهاللي بن امليلود بنسبة 14/64.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك البهاللي ". 

نوعه : ارض بها بناية من طابق سفلي وطابق علوي . 

موقعه : مدينة أحفير .

مساحته : 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زنقة زكزل ؛ 

شرقا : مهدي عبد القادر ؛ 

جنوبا : زهوان محمد ؛

غربا : زنقة ابن بطوطة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي عدد 594 ص 448 ضمن بكناش األمالك رقم 30 

بتاريخ 16 ابريل 1980 توثيق أحفير.

2.رسم اراثة بفريضة عدلي عدد 114 ص 141 ضمن بكناش التركات 

رقم 4 بتاريخ 30 مارس 2001 توثيق أحفير.

3. رسم صدقة عدلي عدد 207 ص 219 ضمن بكناش األمالك رقم 11 

بتاريخ 04 يناير 2016 توثيق أحفير .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت اكتوبر 2020 على 

الساعة 15 : 00 د.

مطلب رقم 8292 - 40

تاريخ اإليداع : 22 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : كراد كمال بن احلسني .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك كراد ". 

نوعه : ارض بها بناية من طابق سفلي . 

موقعه : مدينة بركان حي السالم .

مساحته : 01 ار 02 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : هرنافي العيد ؛ 

شرقا : امبارك ؛ 

جنوبا : هرنافي العيد ؛

غربا : ممر عمومي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 04 يناير 2011 بلدية بركان .

2. عقد قسمة عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 16 سبتمبر 1987.

3. شهادة ادارية عدد 73 بتاريخ 31 يناير 2020 بركان .

4. رخصة البناء رقم 390 بتاريخ 21 مارس 2011 بركان .

5. رخصة السكن رقم 393 بتاريخ 06 سبتمبر 2011 بركان .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت اكتوبر 2020 على 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8293 - 40

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : حماد شراق بن عبد القادر .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " عيشون ". 

نوعه : ارض فالحية بها بناية من طابق سفلي وبئر و أشجار مختلفة . 

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار جعران .

مساحته : 53 ار 75 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 67221 - 40 ؛ 

شرقا : طريق عمومية ؛ 

جنوبا : خزاني محمد ؛

غربا : خزاني مصطفى ، خزاني محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 373 ص 430 كناش األمالك رقم 

15 بتاريخ 16 مارس 2020 توثيق أحفير .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت اكتوبر 2020 على 

الساعة 13 : 00 د.

مطلب رقم 8294 - 40

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : ربيعة جناري بنت عبد القادر .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بوزيت ". 
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نوعه : ارض فالحية . 

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار تغرابت التحاتة .

مساحته : 70 ار 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 أمتار ؛ 

شرقا : ورثة فاطنة النجاري ؛ 

جنوبا : هيلمي البشير ، هيلمي عبد اهلل ؛

غربا : جناري رمضان ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

بكناش  ضمن   269 ص   205 عدد  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

األمالك رقم 14 بتاريخ 27 اغسطس 2018 توثيق أحفير .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : فاحت اكتوبر 2020 على 

الساعة 14 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان

محمد بنموسى     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30186 - 41

تاريخ االيداع : 03 أغسطس 2020.

طالبا التحفيظ السيدان : 

1 - عبد الفتاح بن محمد مشهير؛

الشياع  على  شريكني  غزاز،بصفتهما  الرحمن  عبد  بنت  لبنى   -  2

وسوية بينهما.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان اخلير.

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

نوعـه : أرض فالحية؛

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

أحمد،احملل املدعو : "مزارع موجو".

مساحته : 05 هـ 21 آ 56 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املصطفى أمرهان؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8471ف؛

غربا : الرسم العقاري عدد 10039 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2000؛

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 يناير 2006؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 فبراير 2006؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 يونيو 2006؛

5 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 مارس 2014؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 مارس 2014؛

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2020؛ 

8 - وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 02 يناير 2006؛

9 - نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي بتاريخ 28 يوليو 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 05 أكتوبر 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30187 - 41

تاريخ االيداع : 04 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : سعيد بن ادريس اسقساق.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بوخبو.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوخبو". 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة إميوزاركندر،قيادة و جماعة آيت السبع،احملل 

املدعو : "بوخبو".

مساحته : 73 آ 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امللك الغابوي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 8101 - 41؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : ورثة ادريس أحراشي ؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 أبريل 1978؛

2 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 1978؛

3 - عقد شراء عرفي ثابت التاريخ في 12 أكتوبر 1990؛

4 - تصريح بالشرف ثابت التاريخ في 21 يوليو 2020؛

5 - شهادة مطابقة اإلسم بتاريخ 24 يوليو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 05 أكتوبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو بالنيابة 

عادل مراش    
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محافظة ميدلت

مطلب رقم  35713 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : روضة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : روضة الريش القدمي. 

نوعه : أرض بها روضة وبناية؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : الريش القدمي.

مساحته : 20س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : عمو بن حساين ؛

غربا : عمو بن حساين؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم  35714 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار تليشت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار تليشت. 

نوعه : أرض بها بناية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : تليشت.

مساحته : 06آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : املمر؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

                

مطلب رقم  35715 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد تليشت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد تليشت. 

نوعه : أرض بها مسجد؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : تليشت.

مساحته : 16آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : االحباس العامة وممر ؛

غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم  35716 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة حتنوست

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة حتنوست. 

نوعه : أرض بها مقبرة؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : حتنوست.

مساحته : 26آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : أراضي اجلموع ؛

غربا : أراضي اجلموع؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

                

مطلب رقم  35717 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مصلى تليشت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مصلى تليشت. 

نوعه : أرض بها مصلى؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : تليشت.

مساحته : 12آر تقريبا.
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حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00 زواال.

                

مطلب رقم  35718 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مصلى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مصلى الريش. 

نوعه : أرض بها مصلى؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : الريش املركز.

مساحته : 18آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : أراضي اجلموع؛

شرقا : أراضي اجلموع؛

جنوبا : أراضي اجلموع ؛

غربا : أراضي اجلموع؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم  35719 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد اليغن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد اليغن القدمي. 

نوعه : أرض بها مسجد؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : حي اليغن.

مساحته : 05آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الفتومي علي ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

                

مطلب رقم  35720 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة السوق

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة حي السوق. 

نوعه : أرض بها مقبرة؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : حي السوق.

مساحته : 02هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم  35721 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مضافات مسجد الطيارة

مسجد  مضافات   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الطيارة. 

نوعه : أرض بها بناية؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : الطيارة.

مساحته : 05آر50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

                

مطلب رقم  35722 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة تقرت



3499 عدد 1128 - 22 ذواحلجة 1441 )12 اغسطس 2020(

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي علي. 

نوعه : أرض بها مقبرة؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : تقرت.

مساحته : 02هـ50آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00 زواال.

               

مطلب رقم  35723 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : عزيز بن زرميد بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : جنوى - محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنوى - محمد. 

نوعه : أرض فالحية؛

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

اغربيني.

مساحته : 07هـ12آر70س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ميمون اعال؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : موحى اسماعيل ؛

غربا : احلاج باسو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 194 ص 240 كناش االمالك عدد 73 

بتاريخ 10  اكتوبر 2017

 68 عدد  االمالك  كناش   497 ص   400 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 01 ديسمبر 2016

 69 عدد  االمالك  كناش   325 ص   260 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 13  اكتوبر 2016

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 138 كناش االمالك عدد 73 بتاريخ 11 

سبتمبر 2017

االمالك عدد 72  عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 23 ص 40 كناش 

بتاريخ 13 يونيو 2016

2020على  اكتوبر    19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00 بعد الزوال.

                مطلب رقم  35724 - 42

تاريخ اإليداع : فاحت يوليو 2020.

طالب التحفيظ : فاطمة العثماني بنت علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك العثماني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك العثماني. 

نوعه : دار للسكنى سفلية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : بوزمال.

مساحته : 01آر10س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : ياسني رقية وامتيعن زينب؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : االحباس العامة )املسجد(؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 27 عدد  الالمالك  188 كناش  196 ص  بعدد  عقد شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 27 فبراير 2003

 33 عدد  االمالك  كناش   185 ص   211 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 08 اغسطس 2005

صورة شمسية لقسمة بنظير عدلي ضمن بعدد 262 كناش التركات 

9 بتاريخ 23 مارس 1999

2020على  اكتوبر    20  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم  35725 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد النزالة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد النزالة. 

نوعه : أرض بها مسجد؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة سيدي عياد جماعة النزالة، 

احملل املدعو : النزالة.

مساحته : 04آر80س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.
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                مطلب رقم  35726 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد اليغن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املسجد اجلديد اليغن. 

نوعه : أرض بها املسجد؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : حي إليغن.

مساحته : 06آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : حدو الصفصافي؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : بنحدو عبد الرحمان؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

                

مطلب رقم  35727 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مصلى النزالة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مصلى النزالة. 

نوعه : أرض بها مصلى؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة سيدي عياد جماعة النزالة، 

احملل املدعو : النزالة.

مساحته : 04آر50س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم  35728 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار الوضوء النزالة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الوضوء النزالة. 

نوعه : أرض بها بناية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة سيدي عياد جماعة النزالة، 

احملل املدعو : النزالة.

مساحته : 01آر50س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

                

مطلب رقم  35729 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مسجد الطيارة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مسجد الطيارة. 

نوعه : أرض بها مسجد؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : الطيارة.

مساحته : 06آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00 زواال.

                

مطلب رقم  35730 - 42

تاريخ اإليداع : 06 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املنزل عدد 30. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

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

مساحته : 80س تقريبا.

حدوده : 

شماال : موالي املهدي؛
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شرقا : ورثة بعدي؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : محمد عساس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    22  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

                

مطلب رقم  35731 - 42

تاريخ اإليداع : 06 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املنزل عدد 16. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

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

مساحته : 60س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : بوحليك بوجمعة؛

جنوبا : جناري بن عيسى ؛

غربا : بوحليك بوجمعة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    22  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

                

مطلب رقم  35732 - 42

تاريخ اإليداع : 06 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املنزل عدد 15. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي؛

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

مساحته : 61س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طاهري حدو؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الوالغي محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  اكتوبر    22  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم  35733 - 42

تاريخ اإليداع : 07 يوليو 2020.

طالبو التحفيظ :

1 - الوجيهي الصافية بنت رشيد بنسبة 480  - 3168

2 - لال عائشة بن الطهير بنت مولي علي بنسبة 252  - 3168

3 - موالي املهدي بن طهير بن موالي علي بنسبة 504  - 3168

4 - موالي اسماعيل بن الطهير بن موالي علي بنسبة 504  - 3168

5 - موالي الصديق بن الطهير  بن مولي علي بنسبة 504  - 3168

6 - موالي هاشم بن الطهير بن موالي علي بنسبة 504  - 3168

7 - حشاش خديجة بنت عبداهلل بنسبة 63  - 3168

8 - مرمي بن الطاهر بنت موالي احلسن بنسبة  119  - 3168

9 - علي بن طاهير 238 - 3168 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة بوالغيس مبزرعة اخرمجيون 

ميدلت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : واجيهي. 

نوعه : أرض عارية؛

: مزرعة اخرمجيون ايت  : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  موقعه 

منصور.

مساحته : 06 آر27س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سيدي حسن بن املصطفى؛

شرقا : بن السيد موالي الكبير؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : يامنة امعمر؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

نسخة اراثة وفريضة عدلية اصلها مضمن بسجل الوصايا 79 حتت 

عدد 70 ص 95 بتاريخ 09 ماي 2012

التعريف بالشكل وحترير عقد قسمة ب 5 نظائر عدلي ضمن بعدد 

207 ص 277 كناش التركات عدد 18 بتاريخ 08 مارس 2005

اراثة وفريضة بنظير عدلي ضمن بعدد 218 كناش التركات 8 بتاريخ 

26  يناير 1998

رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 174 ص كناش العقار عدد 

01بتاريخ 13 نوفمبر 1960

2020على  اكتوبر    23  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35734 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مركز استقبال االطفال في وضعية 

صعبة الريش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مركز استقبال االطفال 

في وضعية صعبة الريش. 

نوعه : أرض بها بناية؛

استقبال  مركز   : املدعو  احملل  الريش،  مدينة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

االطفال في وضعية صعبة الريش.

مساحته : 02آر51س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شارع؛

شرقا : بناية؛

جنوبا : عدي الطويل ؛

غربا : شارع؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

08 اغسطس 2019

2020على  اكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00.

                

مطلب رقم  35735 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عني متلوست - عني أليلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : متان واسيف. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة سيدي عياد جماعة النزالة، 

احملل املدعو : متان واسيف.

مساحته : 140 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد؛

شرقا : طالب التحفيظ مع احلمزاوي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 25090 - 42 ؛

غربا : طالب التحفيظ مع احلمزاوي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

فاحت يوليو 2020

2020على  اكتوبر   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00.

                

مطلب رقم  35736 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أغبالو نسفكمار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أغبالو نسفكمار. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة سيدي عياد جماعة النزالة، 

احملل املدعو : أغبالو نسفكمار.

مساحته : 270هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 22371 - 42؛

شرقا : طالب التحفيظ مع احلمزاوي؛

جنوبا : الطريق املشهور ؛

غربا : طالب التحفيظ مع احلمزاوي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

فاحت يوليو 2020

2020على  اكتوبر   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00.

                

مطلب رقم  35737 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : املياه والغابات بالريش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املياه والغابات بالريش. 

نوعه : بنايات وأرض عارية؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : املياه والغابات بالريش.

مساحته :  22آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشارع؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 5421 - 14؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

فاحت يوليو 2020

2020على  نوفمبر   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00.

مطلب رقم  35738 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مفوضية الشرطة بالريش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مفوضية الشرطة بالريش. 

نوعه : أرض بها بناية؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : مفوضية الشرطة بالريش.

مساحته : 22آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشارع؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

فاحت يوليو 2020

2020على  نوفمبر   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30.

           

مطلب رقم  35739 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مستوصف حتميدانت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مستوصف حتميدانت. 

نوعه : مستوصف؛

مستوصف   : املدعو  احملل  الريش،  مدينة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

حتميدانت.

مساحته : 07آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

فاحت يوليو 2020

2020على  نوفمبر   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 13 : 00.

     

مطلب رقم  35740 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : النادي النسوي الريش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : النادي النسوي الريش. 

نوعه : أرض بها بناية؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : النادي النسوي الريش.

مساحته : 10آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  بالرشيدية  الدولة  أمالك  نسخة موجزة من كناش محتويات 

فاحت يوليو 2020

2020على  نوفمبر   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00.

            

مطلب رقم  35741 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : امبارك ادرقاوي بن احلو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تويرت نعمر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تويرت نعمر. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : تاشويت.

مساحته : 05آر54س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املصرف؛

شرقا : اطو علي ايت بقاس؛

جنوبا : اخلف امبارك وورثة عمر اهروش ؛

غربا : موالي امحمد طائعي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 344 ص 499 كناش االمالك 72 بتاريخ 

28 سبتمبر 2018

2020على  نوفمبر   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00.

                

مطلب رقم  35742 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : موالي العربي الطاهري بن موالي الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة اسوال
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أنرار. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت عياش، احملل املدعو : مزرعة بودراع.

مساحته : 02آر 86س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حلسن اهويش؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : املصرف ؛

غربا : ورثة موحى اسعيد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 82 عدد  االمالك  كناش  ص242   222 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 29  يناير  2020

التركات 5  رسم عزل نصيب عدلي ضمن بعدد 213 ص 180 كناش 

10 أبريل 1996

 1 رقم  التركات  كناش  ص269   234 بعدد  ضمن  عدلية  اراثة  رسم 

بتاريخ 06 أبريل 1994

رسم احصاء عدلي ضمن بعدد 28 ص 33 كناش التركات 5 بتا

2020على  نوفمبر   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00.

                

مطلب رقم  35743 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حانوت اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدكان عدد 1035. 

نوعه : أرض بها بناية؛

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

مساحته : 16س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلماعة القروية؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : اجلماعة القروية ؛

غربا : اجلماعة القروية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  نوفمبر   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00.

             

مطلب رقم  35744 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حانوت اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدكان عدد 1036. 

نوعه : أرض بها بناية؛

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

مساحته : 16س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلماعة القروية؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : اجلماعة القروية ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  نوفمبر   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00.

                

مطلب رقم  35745 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حانوت اجلامع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدكان 2 عدد 1037. 

نوعه : أرض بها بناية؛

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

مساحته : 16 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلماعة القروية؛

شرقا : اجلماعة القروية؛

جنوبا : اجلماعة القروية ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

2020على  نوفمبر   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 13 : 00.

                

مطلب رقم 35746 - 42

تاريخ اإليداع : 14 يوليو 2020.

طالب التحفيظ :

1 - عبد اهلل تزدا بن علي 

2 - رضوان بليش بن احلسني

سوية بينهما على الشياع

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة تركالوت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بقعة تركالوت. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : مزرعة ازكاغن.
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مساحته : 10آر 07س تقريبا.
حدوده : 

شماال : عائشة العرابي؛
شرقا : الطريق؛

جنوبا : العرابي عائشة وسليمان ومحمد ؛
غربا : العرابي محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء
أصل امللك : 

رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 112 ص 126 كناش التركات 
عدد 08 بتاريخ 23  اكتوبر 1997

رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 49 ص 206 كناش االمالك 
رقم 87 بتاريخ 29  يناير  2018

2020على  05نوفمبر   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة  : 10 : 00.

                
مطلب رقم 35747 - 42

تاريخ اإليداع : 21 يوليو 2020.
طالبا التحفيظ :

1 - محمد باحو بن حدو 
2 - فاطمة بلكبير بنت محمد

سوية بينهما
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : باحو

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

حتت  موسى  عثمان   : املدعو  احملل  ميدلت،  ومدينة  اقليم   : موقعه 
الراهبات.

مساحته : 01آر56س تقريبا.
حدوده : 

شماال : اهرو؛
شرقا : الطريق؛

جنوبا : راشيد طويل ؛
غربا : الراشيدي احمد؛

احلقوق العينية : ال شيء
أصل امللك : 

نسخة من رسم امللكية عدلي ضمن أصلها حتت عدد 1210 ص 143 
كناش االمالك عدد 48 بتاريخ 04 ماي 1986

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 67 ص 78 كناش االمالك عدد 84 بتاريخ 
21 ابريل 2020

2020على  نوفمبر   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة  : 11 : 00.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى : "هند"
 مطلب رقم 302 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 
باجلريدة الرسمية رقم 4241 املؤرخة في : 09 فبراير 1994.

مبقتضى مطلب مؤرخ في : 21 يوليو 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 
املسمى"هند" ذي املطلب عدد : 302 - 42، الكائن بإقليم و دائرة 

االن فصاعدا  تتابع من  ادغوال،  املدعو  ميدلت، جماعة أمرصيد، احملل 
40س  2آر  2هـ  مبساحة  عسو  بن  عمر  مهرير   )1  : السادة  إسم  في 
بالنسبة للقطعة ذات املعلم رقم3 ومبساحة 5هـ 79آر 20س بالنسبة 

5 هـ  ومن معه مبساحة  بوزيان  رقم4 2(محمد  املعلم  ذات  للقطعة 

30 آ 90 س بالنسبة للقطعة ذات املعلم رقم 1 ومبساحة 92 آر 54س 

93آر  3هـ  مبساحة  الزياني  الواحد  3(عبد  رقم2    للمعلم   بالنسبة 

35س، 4( رتيب عبد املولى مبا تبقى له من امللك مبساحة 90آر 61س 

وذلك بناء على العقود املودعة سابقا، وكذا  احلكم االبتدائي رقم 6 

بتاريخ 24 - 07 - 2007 الصادر عن احملكمة االبتدائية مبيدلت، والقرار 

الصادر عن محكمة   2013  -  06  -  20 بتاريخ  رقم 1865  االستئنافي 

االستئناف مبكناس، وشهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ 21 - 06 - 

2018، وشهادة ضبطية بتاريخ 17 - 07 - 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "اسالم ياسني" 

مطلب رقم 6860 - 42  الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 830 املؤرخة في : 26 نوفمبر 2014.

مسطرة  فإن   ،2020 يوليو   24  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،42  -  6860 : املطلب عدد  امللك املسمى "اسالم ياسني" ذي  حتفيظ 

الكائن بإقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو بوسكم، تتابع في اسم 

التصميم  التي أظهرها  التحفيظ ومبساحة 15آر 14س  نفس طالب 

العقاري بدال من مساحة 6آر 79 س تقريبا املصرح بها سابقا وذلك 

املذكور، وكذا رسم  للمطلب  تأييدا  املودعة سابقا  العقود  بناء على 

شراء عدلي  بتاريخ ضمن بعدد 404 صحيفة 439 كناش األمالك 78 

بتاريخ 14 - 10 - 2019 ورسم شراء عدلي ضمن بعدد 136 صحيفة 

182 كناش األمالك 70 بتاريخ 02 - 03 - 2017. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "تغرمت" 

مطلب رقم 18234 - 42  الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 914 املؤرخة في : 6 يوليو 2017.

مسطرة  فإن   ،2020 يوليو   07  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "تغرمت" ذي املطلب عدد : 18234 - 42، الكائن 

نفس  اسم  في  تتابع  تاشوين،  املدعو  احملل  ميدلت،  مدينة  و  بإقليم 

طالب التحفيظ مبساحة 01آ 64س التي اظهرها التصميم العقاري 

بدال من مساحة 01آ 48س تقريبا املصرح بها سابقا وذلك بناء على 

العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى  : "الرحمة"

مطلب رقم 25450 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1058 املؤرخة في 10 أبريل 2019.

مسطرة  فإن   ،2020 يوليو   29 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "الرحمة" ذي املطلب عدد 25450 - 42، الكائن 

بإقليم ميدلت، دائرة الريش، جماعة سيدي عياد احملل املدعو تصاحلت، 

تتابع في اسم نفس طالب التحفيظ مبساحة 03هـ 05آ 70س التي 

تقريبا  94آ 70س   بدال من مساحة2هـ  العقاري   التصميم  اظهرها 

للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  على  بناء  وذلك  بها  املصرح 

املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت  

حلسن اليعقوب    
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محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9400 - 43

تاريخ اإليداع : 24 يوليو 2020 ؛

القانوني  إميوبيلي في شخص ممثلها  : شركة ج.ب  التحفيظ  طالب 

السيد ستيفانو بليري؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كراس"

نوعه : دار مهدمة؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حي رياض الزيتون القدمي، درب اجلامع رقم 27؛ 

مساحته : 74 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 41309 - 43 و الدرب؛

شرقا : الرسم العقاري 41309 - 43 و ورثة االطرش؛

جنوبا : ورثة االطرش والدرب ؛

غربا : درب اجلامع؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 21 صحيفة 18 كناش االمالك عدد 

307 بتاريخ 03 - 07 - 2020؛

- صورة وكالة عدلية ضمن بعدد 263 صحيفة 204 كناش الرابع عدد 

250 بتاريخ 03 - 07 - 2020؛

- وكالة محررة باخلارج بتاريخ 19 - 02 - 2020؛

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 276 صحيفة 398 كناش التركات رقم 

196 بتاريخ 11 - 02 - 2020 بتوثيق مراكش؛

- ملحق اراثة عدلي ضمن بعدد 561 صحيفة 411 كناش اخملتلفة رقم 

159 بتاريخ 02 - 04 - 2013 بتوثيق مراكش؛

 122 رقم  كناش  صحيفة474   253 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  رسم   -

بتاريخ 20 - 03 - 2013 بتوثيق مراكش؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 35 صحيفة 31 ش ل عدد 104 بتاريخ 

28 ربيع االول عام 1402 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 28  سبتمبر  2020 على الساعة09:30.

مطلب رقم 9401 - 43

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020 ؛

طالبو التحفيظ : 

- فاطمة ابو الشكر بنت عبد الرحمان بنسبة 1 - 11؛

- امنة ابو الشكر بنت عبد الرحمان بنسبة 1 - 11؛

- عباس ابو الشكر بن عبد الرحمان بنسبة 2 - 11؛

- احمد ابو الشكر بن عبد الرحمان بنسبة 2 - 11؛

- محمد ابو الشكر بنت عبد الرحمان بنسبة 2 - 11؛

- حفصة ابو الشكر بنت عبد الرحمان بنسبة 1 - 11؛

- عبد الرحمان ابو الشكر بنت عبد الرحمان بنسبة 2 - 11؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي بوعمر 15"

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

موقعه : مراكش املدينة، حي رياض، العروس، درب سيدي بوعمر رقم 15؛ 

مساحته : 01 آر 67 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الرسم لعقاري عدد 54979 - 04 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 15536 - م؛

جنوبا : درب سيدي بوعمر ؛

غربا : درب سيدي بوعمر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 380 صحيفة 420 كناش االول رقم 32 

بتوثيق مراكش؛

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 341 صحيفة 413 سجل التركات 

285 في 20 - 01 - 2020 بقسم قضاء االسرة مبركش؛

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 84 صحيفة 130 كناش التركات رقم 

199 في 08  أكتوبر  2019؛

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

مطلب رقم 9402 - 43

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

- يونس البياض بن رشيد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البياض "

نوعه : أرض فالحية ؛ 

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

مساحته : 06 آر 66 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : رشيد لبياض؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 30810 - م القطعة 5؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 30810 - م القطعة 5؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 222 صحيفة 212 كناش االمالك رقم 

284 بتاريخ 18 - 04 - 2019 مبراكش؛

- رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 33 صحيفة 45 ش : االمالك رقم 

283 بتاريخ 16 - 11 - 2018؛

- صورة نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 309 صحيفة 336 

كناش االول رقم 61 في 28 - 02 - 1970 بابن جرير؛

- صورة رسم شراء عدلي ضمن بعدد 85 صحيفة 120 ش االمالك رقم 

58 في 27 - 12 - 2001 مبراكش؛
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- شهادة ادارية رقم 46 - 2020 بتاريخ 23 - 06 - 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 29  سبتمبر  2020 على الساعة09:30.

مطلب رقم 9403 - 43

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020 ؛

طالبة التحفيظ : زهرة مصلوحي ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أبو حمزة "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، درب ضبشي، درب موالي عبد القادر رقم 7؛

مساحته : 34 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الصابة ودرب موالي عبد القادر؛

شرقا : طالب كرمي جابر؛

جنوبا : طالب كرمي جابر؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 43492 - 04؛ احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

من  متر   2.6 ارتفاع  من  ابتداء  جابر  كرمي  طالب  لفائدة  الهواء  حق   -

االرض مساحته 16 سنتيار؛

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 86 صحيفة 95 كناش االمالك رقم 

304 بتريخ 17 - 07 - 2020؛

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 951 بتاريخ 14 - 05 - 1997؛

- رسم اراثة عدلي حفظ حتت عدد 605 بتاريخ 06 - 04 - 1996؛

في  19 عدد  ل  ش   9 صحيفة   15 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

27 - 04 - 1965؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 865 صحيفة 487 ش ل منرة 18 في 

05 - 04 - 1965؛

مطلب رقم 9404 - 43

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد الصادق احلرمولي بن رحال؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرمولي "

نوعه : أرض عارية ؛ 

موقعه : مراكش املدينة ، حارة الصورة ، طريق سيدي بوحربة رقم 3؛

مساحته : 01 آر 38 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : اوماماس البركة وطريق سيدي بوحربة ؛

شرقا : ورثة سلطني؛

جنوبا : أحمد الرواس؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

- حق الهواء لفائدة اوماماس البركة مساحته 14 سنتيار؛

- حق الهواء لفائدة اوماماس البركة مساحته 21 سنتيار؛

- حق الهواء لفائدة اوماماس البركة مساحته 06 سنتيار؛

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 401 صحيفة 396 كناش 1 رقم 133 

في 19 - 08 - 2008؛

- رسم شرء عدلي ضمن بعدد 499 صحيفة 302 ش ل منرة 25 في 23 

شوال 1384؛

 124 صحيفة   138 بعدد  ضمن  مساحة  بتصحيح  عدلي  اشهاد   -

كناش 4 رقم 128 في 01 - 08 - 2008 توثيق مراكش؛

- نسخة رسم اراثة عدلي ضمن اصله بعدد 120 صحيفة 173 كناش 

2 رقم 12 بتاريخ 15 - 06 - 1996 توثيق مراكش؛

- نسخة رسم اراثة عدلي حفظ أصه بعدد 4527 لسنة 1991 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  فاحت أكتوبر   2020 على الساعة 11 : 00.

مطلب رقم 9405 - 43

تاريخ اإليداع : 05 اغسطس 2020 ؛

طالب التحفيظ : أحمد حداد بن أدار؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حداد "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول ؛ 

موقعه : مراكش املدينة باب دكالة، رياض العروس، سيدي بوعمر ، درب 

الفراكة رقم 275؛

مساحته : 01 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : منزل كبورة بنت أحمد ؛

شرقا : درب الفراكة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 42762 - 04؛

غربا : الرسم العقاري عدد 26546 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 16 صحيفة 16 كناش االمالك رقم 

289 بتاريخ 27 - 03 - 2019 بتوثيق مراكش؛

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 114 صحيفة 168 كناش االمالك 

رقم 283 بتاريخ 08 - 02 - 2019 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 331 صحيفة 485 كناش التركات رقم 

152 بتاريخ 28 - 07 - 2015 بقسم قضاء االسرة مبراكش

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 07  أكتوبر  2020 على الساعة 09 : 30.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي

           أسماء اجلويهري

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157753 - 44

تاريخ اإليداع : 05 اغسطس 2020 . 

طالب التحفيظ : لكحائلي البشير بن سعيد.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حطة البشير ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " حطة البشير".

نوعه : أرض عارية بها بناية سفلية مساحتها 35 سنتيار.

موقعه: دوار اوالد سي موسى جماعة تامدة قيادة اوالد عمران إقليم 

ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 2 ار 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : طريق وورثة عالل بن فضول ؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا: ورثة عالل بن فضول ؛

غربا : ورثة عالل بن فضول وطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 - 03 - 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 29 - 01 - 2020. 

تاريخ التحديد املؤقت : 05  أكتوبر  2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 157754 - 44

تاريخ اإليداع: 05 اغسطس 2020 . 

طالب التحفيظ : الوحداني محمد بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العزوزية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " العزوزية".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار اجلوابرة جماعة وقيادة املشرك إقليم ودائرة سيدي بنور .

مساحته : 55 ار 83 سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ عدد 37229 - 44؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : ورثة الوحداني احلسن ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 37228 - 44 وورثة ادريس الزاوية.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ أصلها في 12 - 11 - 2001.

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 11 - 07 - 2019. 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 - 07 - 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 08 - 07 - 2020.

شهادة إدارية مؤرخة في 23 - 07 - 2020. 

تاريخ التحديد املؤقت: 05  أكتوبر  2020 على الساعة 11 و 15 دقيقة 

صباحا.

مطلب رقم 157755 - 44

تاريخ اإليداع: 07 اغسطس 2020 . 

طالب التحفيظ : اجلمعاوي عبدالعالي بن الزادي.

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " أرض البير".

نوعه : أرض فالحية بها بناية سفلية.

موقعه: دوار الفوارس جماعة كدية بني دغوغ قيادة أوالد عمران اقليم 
ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 72 ار50 سنتيار تقريبا.
اجملاورون :

شماال : ممر عمومي؛ 
شرقا : عالل بنريحان وأحمد شاكر؛

جنوبا : ممر عمومي والرسم العقاري عدد 16983 - 44؛
غربا : ممر عمومي.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 - 04 - 2019.
- شهادة إدارية مؤرخة في 30  أكتوبر  2017.

تاريخ التحديد املؤقت: 06  أكتوبر  2020 على الساعة 09 و 30 دقيقة صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق مبطلب التحفيظ عدد 34305 - 44
مسطرة  فإن   2020 يوليو   02 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى "دار ملزيوقة" ذي مطلب التحفيظ  34305 - 44 
دار  واملتكون  بنور  إقليم ومدينة سيدي  الكائن شارع محمد اخلامس 
تتابع مسطرة  55 سنتيار  ار   1 أرضي مساحتها  طابق  ذات  للسكن 

حتفيظه من اآلن فصاعدا في اسم: 
1 - عالل املعاشي بن محمد بنسبة 1 - 2.

2 - أنس إلياس بن عبد السالم بنسبة 1 - 2. 
وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا:

- حكم إبتدائي عدد 11 بتاريخ 19 - 02 - 2019 .
- قرار إستئنافي عدد 48 مؤرخ في 25 - 02 - 2016.
- قرار إستئنافي عدد 49 مؤرخ في 01 - 03 - 2018.

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 09 - 12 - 2019.
- عقد شراء عرفي مؤرخ في 03 - 12 - 2004.

- رسم ملحق توضيحي مؤرخ في 29 - 12 - 2013.
- رسم ملحق شراء مؤرخ في 28 - 02 - 2014.
- رسم ملحق شراء مؤرخ في 03 - 03 - 2014.
- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 08  أكتوبر  2009.

- رسم وصية بالثلث مؤرخ في 05 - 08 - 2009.
- رسم تنازل عدلي مؤرخ في 13 - 01 - 2011.

املافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور
املصطفى بومهدي    

محافظة الدارالبيضاء - عني الشق

خالصة إصالحية - تتعلق باملطلب رقم 1965 - 33 
الذي سبق ان نشرت فيه خالصة إصالحية في اجلريدة الرسمية 
عدد 55 بتاريخ 19/01/2000 وإعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة 

الرسمية عدد 207 بتاريخ 18/12/2002 
امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن   10/06/2020 في  مؤرخ  مطلب  مبقتضى 

املذكور أعاله تتابع من اآلن فصاعدا في اسم: 
1 -  تعاونية عمر الفاروق لإلسكان بنسبة 3182256\3499056
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2 -  احلسني عشير بنسبة 158400\3499056

3 -  أمينة زاهير بنسبة 21725\3499056

4 - فاطمة بنشيخي بنسبة 12425\3499056

5 -  سعيد بنشيخي بنسبة 24850\3499056

6 -  عبد العزيز بنشيخي بنسبة 24850\3499056

7 -  رشيد بنشيخي بنسبة 24850\3499056

8 -  فتيحة بنشيخي بنسبة 12425\3499056

9 -  جميلة بنشيخي بنسبة 12425\3499056

10 -  كرمي حسن بنشيخي بنسبة 24850\3499056 بصفتهم طالب 

التحفيظ حسب النسب املذكورة أعاله. 

مساحته: 23 أر 36 س

حدوده:

 شماال: مطلب 578/47 و مطلب قدمي 42274/س

شرقا: مطلب 1962/33، مطلب 577/47 قطعة 1،

جنوبا: رسم عقاري عدد 17210/33،

عقاري  127/33:رسم  عدد  ومطلب   ،66/33 عدد  مطلب  غربا: 

عدد:14730/47، 

وذلك بناءا على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا.

1 - عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 03\08\1999 حتت عدد 14688 

ومسجل بتاريخ 27\03\2018 سجل اإليداع 10633\2018 ا.س 10332 

توصيل 285591234 

2 - عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 22\12\1998 حتت عدد 24983 

ومسجل بتاريخ 27\03\2018 سجل اإليداع 10780\2018 ا.س 10474 

توصيل 286861234 . 

3 - عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 12\02\1999 حتت عدد 2367 

ومسجل بتاريخ 27\03\2018 سجل اإليداع 10474\2018 ا.س 10467 

توصيل 285441234 .

بتاريخ 28\12\1998 حتت عدد  اإلمضاء  - عقدين عرفيني مصححا   4

25406 ومسجل بتاريخ 27\03\2018 سجل اإليداع 11591\2018 ا.س 

11273 توصيل 286901234 .

بتاريخ 08\01\1999 حتت عدد 319  اإلمضاء  - عقد عرفي مصحح   5

ومسجل بتاريخ 27\03\2018 سجل اإليداع 10903\2018 ا.س 10594 

توصيل 285341234 .

6 - عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 25\12\1998 حتت عدد 25242 

ومسجل بتاريخ 02\04\2018 سجل اإليداع 12302\2018 ا.س 11973 

توصيل 205891234 .

7 - عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 25\12\1999 حتت عدد 25245 

ومسجل بتاريخ 27\03\2018 سجل اإليداع 11542\2018 ا.س 11226 

توصيل 284921234 .

بتاريخ 04\01\1999 حتت عدد 112  اإلمضاء  - عقد عرفي مصحح   8

ومسجل بتاريخ 27\03\2018 سجل اإليداع 10905\2018 ا.س 10596 

توصيل 28681234 

9 - عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 27\09\1999 حتت عدد 18603 

ومسجل بتاريخ 27\03\2018 سجل اإليداع 10638\2018 ا.س 10337 

توصيل 285561234 .

10 - عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 10\08\1999 حتت عدد 15242 

ومسجل بتاريخ 02\04\2018 سجل اإليداع 10960\2018 ا.س 10592 

توصيل 306031234.

بتاريخ 04\01\1999 حتت عدد 51  اإلمضاء  - عقد عرفي مصحح   11

ومسجل بتاريخ 27\03\2018 سجل اإليداع 10899\2018 ا.س 10591 

توصيل 286871234 . 

12 - عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 12\01\1999 حتت عدد 420 

توصيل   2005\12152 اإليداع  سجل   2005\07\22 بتاريخ  ومسجل 

 ./E17B 10489

13 - شهادة مطابقة اإلسم رقم 3702 املؤرخة في 02/12/1997،

14 - بطاقة شخصية للحالة املدنية مؤرخة في 22/09/1999،

بتاريخ 04\01\1999 حتت عدد 35  اإلمضاء  - عقد عرفي مصحح   15

ومسجل بتاريخ 27\03\2018 سجل اإليداع 10635\2018 ا.س 10333 

توصيل 285651234. 

16 - عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 10\02\1999 حتت عدد 2266 

ومسجل بتاريخ 27\03\2018 سجل اإليداع 10803\2018 ا.س 10498 

توصيل 285381234 . 

بتاريخ  مسجل   1999\01\18 في  اإلمضاء  مصحح  عرفي  عقد   -  17

27\03\2018 اإليداع 10777\2018 توصيل 285471234.

18 - عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 02\06\2000 حتت عدد 11398 

توصيل   2007\16369 اإليداع  سجل   2007\07\19 بتاريخ  ومسجل 

./E17B 14462

 35075 حتت   2008\08\04 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  عرفي  عقد   -  19

توصيل   2007\13821 اإليداع  سجل   2008\08\05 بتاريخ  ومسجل 

 ./E15A 38209

20 - نسخة رسم إراثة عدلي مضمنة بعدد 301 صحيفة 324 كناش 

التركات عدد05 بتاريخ 03\09\1996. 

21 - رسم إراثة عدلي مضمن حتت عدد 34 مكرر كناش التركات عدد 

36 بتاريخ 20\07\2010.

خالصة إصالحية - تتعلق باملطلب رقم 461 - 63

امللك  حتفيظ  مسطرة  23/06/2020،فان  في  مؤرخ  مطلب  مبقتضى 

املسمى* ارض احليرش * الكائن بالبيضاء عني الشق دوار املزابيني تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم السادة:

1 - محمد جمال بنسبة 6/20

2 - عبد اللطيف عفان بنسبة 5/20

3 - مهدي العوفير بنسبة 3/20

4 - سعيد بن اعيش بنسبة 6/20 بصفتهم طالب التحفيظ حسب 

النسب املذكورة اعاله 

وذلك بناءا على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا،
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1 - حكم إبتدائي عدد 34 ملف عدد 48/26/14 صادر بتاريخ 02/06/2015،

رقم 7148/1403/2015  اإلستئناف عدد8888 ملف  قرار محكمة   -  2

بتاريخ 05/12/2016،

3 - قرار محكمة النقض عدد 651/8 ملف مدني عدد 3220/1/08/2017،

4 - عقد عرفي مؤرخ في 16/06/2009،

5 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 127 كناش عدد 42 مؤرخ في 19 

مارس 2010،

 31 في  املؤرخ   42 كناش   147 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  ملحق   -  6

ماي2010،

7 - عقد توثيقي مؤرخ في 09/12/2010،

احملافظ على األمالك العقارية بالبيضاء عني الشق

محمد اخللطي     

محافظة سوق أربعاء الغرب

مطلب رقم 7641 - 52

تاريخ االيداع 06 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعة الساللية اوالد 

موسى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  كدية عمي احلسني

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية عمي احلسني "

نوعه ارض رعوي

موقعه :  دائرة سوق الثالثاء الغرب قيادة البحارة اوالد عياد

مساحته :  14هـ 41ار05س تقريبا

شماال :  جماعة التبابعة

شرقا :  البحارة اوالد موسى

جنوبا : البحارة اوالد ميلود

غربا :  البحر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  : حيازة هادئة ومستمرة  

التاريخ املقرر لعملية التحديد 09 اكتوبر 2020على الساعة العاشرة 

صباحا.

مطلب رقم 7642 - 52

تاريخ االيداع 06 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعة الساللية اوالد موسى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  العالمة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " العالمة "

نوعه ارض رعوي

موقعه :  دائرة سوق الثالثاء الغرب قيادة البحارة اوالد عياد

مساحته :  09هـ 90ار84س تقريبا

شماال :  البحارة اوالد عياد

شرقا :  ارض اجلماعة البحارة اوالد موسى

جنوبا : التبابعة

غربا :  البحر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  : حيازة هادئة ومستمرة  

2020على الساعة الثانية  التاريخ املقرر لعملية التحديد 09 اكتوبر 

عشر زواال.

                       

مطلب رقم 7643 - 52

تاريخ االيداع 06 يوليو 2020.

الساللية   اجلماعة  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  كدية الوزيعة 1

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية الوزيعة 1 "

نوعه ارض رعوي

موقعه :  دائرة سوق الثالثاء الغرب قيادة البحارة اوالد عياد

مساحته :  12هـ 54ار94س تقريبا

شماال :  اوالد موسى

شرقا :  جماعة اوالد ميلود 

جنوبا : السيد احلاج محمد

غربا :  البحر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  : حيازة هادئة ومستمرة  

التاريخ املقرر لعملية التحديد 12 اكتوبر 2020على الساعة العاشرة 

صباحا

مطلب رقم 7644 - 52

تاريخ االيداع 06 يوليو 2020.

الساللية   اجلماعة  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  السانية

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " السانية "

نوعه ارض رعوي

موقعه :  دائرة سوق الثالثاء الغرب قيادة البحارة اوالد عياد

مساحته :  7هـ 59ار43س تقريبا

شماال :  ارض احلاج محمد

شرقا :  جماعة اوالد ميلود 

جنوبا : ارض السانية
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غربا :  البحر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  : حيازة هادئة ومستمرة  

2020على الساعة الثانية  التاريخ املقرر لعملية التحديد 12 اكتوبر 

عشرزواال.

مطلب رقم 7645 - 52

تاريخ االيداع 06 يوليو 2020.

الساللية   اجلماعة  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  دومي الطرفاني

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " دومي الطرفاني "

نوعه ارض رعوي

موقعه :  دائرة سوق الثالثاء الغرب قيادة البحارة اوالد عياد

مساحته :  14هـ 19ار80س تقريبا

شماال :  ارض السانية

شرقا :  جماعة اوالد ميلود 

جنوبا : ارض املعاشات

غربا :  البحر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  : حيازة هادئة ومستمرة  

التاريخ املقرر لعملية التحديد 13 اكتوبر 2020على الساعة العاشرة 

صباحا

مطلب رقم 7646 - 52

تاريخ االيداع 06 يوليو 2020.

الساللية   اجلماعة  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد عيسى 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  العمامرة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " العمامرة "

نوعه ارض رعوي

موقعه :  دائرة سوق الثالثاء الغرب قيادة البحارة اوالد عياد

مساحته :  01هـ 10ار07س تقريبا

شماال :  محمد بن منصور

شرقا :  اوالد عيسى 

جنوبا : اجلماعة الساللية اوالد عياد

غربا :  البحر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  : حيازة هادئة ومستمرة  

2020على الساعة الثانية  التاريخ املقرر لعملية التحديد 13 اكتوبر 

عشر زواال.

مطلب رقم 7647 - 52

تاريخ االيداع 06 يوليو 2020.

الساللية   اجلماعة  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد عيسى 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  حجيرات

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " حجيرات "

نوعه ارض رعوي

موقعه :  دائرة سوق الثالثاء الغرب قيادة البحارة اوالد عياد

مساحته :  00هـ 49ار74س تقريبا

شماال :  جماعة اوالد عياد البحارة

شرقا :  ارض جماعة اوالد عيسى 

جنوبا : بنقاسم األحمر

غربا :  البحر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  : حيازة هادئة ومستمرة  

التاريخ املقرر لعملية التحديد 14 اكتوبر 2020 على الساعة العاشرة 

صباحا.

مطلب رقم 7648 - 52

تاريخ االيداع 06 يوليو 2020.

الساللية   اجلماعة  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد عيسى 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  بورماد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بورماد "

نوعه ارض رعوي

موقعه :  دائرة سوق الثالثاء الغرب قيادة البحارة اوالد عياد

مساحته :  32هـ 87ار44س تقريبا

شماال :  امحمد بن علي

شرقا :  ارض جماعة اوالد عيسى 

جنوبا : احلاج محمد البحراوي

غربا :  البحر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  : حيازة هادئة ومستمرة  

التاريخ املقرر لعملية التحديد 14 اكتوبر 2020 على الساعة الثانية 

عشر زواال.

مطلب رقم 7649 - 52

تاريخ االيداع 06 يوليو 2020.

الساللية   اجلماعة  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

البحارة اوالد عيسى 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  دار غنو

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار غنو "

نوعه ارض رعوي

موقعه :  دائرة سوق الثالثاء الغرب قيادة البحارة اوالد عياد

مساحته :  33هـ 92ار87س تقريبا

شماال :  الرسم العقاري عدد 24716ر

شرقا :  جماعة اوالد عيسى 
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جنوبا : جماعة اوالد بوشعيب
غربا :  البحر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ
اصل امللك  : حيازة هادئة ومستمرة  

التاريخ املقرر لعملية التحديد 15 اكتوبر 2020 على الساعة العاشرة 
صباحا.

مطلب رقم 7650 - 52
تاريخ االيداع 04 اغسطس 2020.

الساللية   اجلماعة  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 
البحارة اوالد بوشعيب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  الغوط
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الغوط "

نوعه ارض رعوي
موقعه :  دائرة سوق الثالثاء الغرب قيادة البحارة اوالد عياد

مساحته :  39هـ 13ار46س تقريبا
شماال :  البحارة اوالد بوشعيب
شرقا :  البحارة اوالد بوشعيب 

جنوبا : امحمد بن علي
غربا :  البحر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ
اصل امللك  : حيازة هادئة ومستمرة  

التاريخ املقرر لعملية التحديد 16 اكتوبر 2020 على الساعة العاشرة 
صاحا.

مطلب رقم 7651 - 52
تاريخ االيداع 04 اغسطس 2020.

الساللية   اجلماعة  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 
البحارة التبابعة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  أرض جماعة التبابعة
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض جماعة التبابعة "

نوعه ارض رعوي
موقعه :  دائرة سوق الثالثاء الغرب قيادة البحارة اوالد عياد

مساحته :  7هـ 91ار86س تقريبا
شماال :  اوالد موسى

شرقا :  التبابعة 
جنوبا : اوالد موسى

غربا :  البحر
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك  : حيازة هادئة ومستمرة  
التاريخ املقرر لعملية التحديد 19 اكتوبر 2020 على الساعة العاشرة 

صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى  :  الدماري التقليع
مطلب رقم 42 - 52 الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة  : 
قرية بنعودة مكرر، والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية عدد 4376 املؤرخة في 04 يوليو 1998
مسطرة  فان   2020 يوليو   27 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
التحفيظ امللك املسمى "الدماري التقليع " موضوع مطلب التحفيظ 

42 - 52  الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة قرية بنعودة مكرر، 

تتابع من االن فصاعدا في اسم السادة والسيدات  : 

1 -  الغزالي زازية بنت عبدالسالم بنسبة78 - 1248.

2 -  السعيدي عبداهلل بن محمد بن التهامي بنسبة168 - "

3 - السعيدي ادريس بن محمد بن التهامي بنسبة168 - "

4 -  السعيدي املصطفى بن محمد بن التهامي بنسبة168 - "

5 -  السعيدي عائشة بنت محمد بن التهامي بنسبة84 - "

6 -  السعيدي رحمة بنت محمد بن التهامي بنسبة 97 - "

7 -  السعيدي الطاهرة بنت محمد بن التهامي بنسبة 97 - "

8 -  السعيدي طامو بنت محمد بن التهامي بنسبة 97 - "

9 -  السعيدي فاطنة بنت محمد بن التهامي بنسبة 97 - "

10 -  السعيدي حلسن اضريف بن عمر بنسبة 194 - "

وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا وكذا  : 

 -  حكم ابتدائي عدد 14 - 2010 )15 - 13( بتاريخ 06 - 03 - 2013.

 -  قرار استئنافي عدد 148 بتاريخ 17 - 05 - 2016

 -  قرار اجمللس االعلى عدد  468 - 8 بتاريخ 19 - 09 - 2017.

 -  اشهاد عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2019.

 -  اشهاد عدلي مؤرخ في 03 - 11 - 2018.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق اربعاء الغرب

    عبداالله املعطاوي

محافظة برشيد

مطلب رقم 18801 - 53

تاريخ االيداع : 30 يونيو 2020

طالبو التحفيظ السادة :

1. زهرة الراضي بنت الرامي بنسبة 15 - 120

2. فاطمة جمال بنسبة 07 - 120

3. مصطفى جمال بنسبة 14 - 120

4. محمد جمال بنسبة 14 - 120

5. جنيب جمال بنسبة 14 - 120

6. احلاج جمال بنسبة 14 - 120 

7. علي جمال بنسبة14 - 120 

8. سعيد جمال بنسبة 14 - 120

9. ادريس مضمان بنسبة  14 - 120

االسم الذي كان يعرف به امللك: ارض السدرة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك: ارض السدرة

موقعه: اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة اوالد صباح دوار الزبيرات

املساحة املصرح بها: 03 هـ 77 ار 00 س 

تاريخ التحديد : 28 - 10 - 2020 على الساعة 09 صباحا 
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حدوده :

شماال : ممر من 10 امتار 

السالم  عبد  و  الهاشمي  مرشيد  و  الهاشمي  السالم  عبد   : جنوبا 

جمال و عبد الرحيم جمال

شرقا : ورثة فاطمة و مرشيد امليلودي

غربا : ورثة صالح فرجية

احلقوق العينية و التحمالت العقارية: الشئ 

اصل امللك :

- رسم ملكية عدلية بعدد 394 صحيفة 316 كناش االمالك 153 في 

05 - 02 - 2020 توثيقية برشيد؛

- نسخة من رسم اراثة عدلية ضمن اصلها بعدد 134 صحيفة 202 

كناش التركات 48 في 03 - 09 - 2015 توثيقية برشيد؛

- نصميم هندسي.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد

فريد بدري      

محافظة كلميم

مطلب رقم 22860 - 56

تاريخ اإليداع : 03 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : احمد اقشوش بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احمد5

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احمد5

نوعه : منزل للسكن بالسفلي و ثالثة طوابق علوية و مرافق بالسطح

موقعه : احملل املدعو : شارع املهدي بن تومرت حي املرابطني ، مدينة كلميم

مساحته : 02 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد أبنان 

شرقا : علي ازفاض؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الشارع  ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 388 بعدد  مضمن   2005 أبريل   14 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم   -  1

صحيفة 450 سجل األمالك رقم 31 بتاريخ 25 - 04 - 2005 

2 -  عقد قسمة تراضي عدلية مؤرخة في 16 يناير 2008 مضمن بعدد 

345 صحيفة 373 سجل األمالك رقم 40 بتاريخ 22 - 01 - 2008 

 59 بعدد  مضمن   1976 أبريل   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد    -  3

صحيفة 27 كناش 1 عدد 30 بتاريخ 14 يوليو 1976.

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 أكتوبر  

الساعة  : 09 : 00

مطلب رقم 22861 - 56

تاريخ اإليداع : 03 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : احمد اقشوش بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احمد2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احمد2

نوعه : منزل للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو : حي املرابطني ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك محمد الزفاطي 

شرقا : ارجدال سالم؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : محمد بن احمد التسينتي  ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 448 بعدد  مضمن   2016 يوليو  فاحت  في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  1

صحيفة 394 سجل األمالك عدد 64 بتاريخ 11 - 08 - 2016 

2 -  نسخة شراء عدلية مؤرخة في 03 يونيو 2014 مضمن بعدد 369 

صحيفة 387 كناش األمالك رقم 59 بتاريخ 13 - 08 - 2014

3 -  نسخة بيع عدلية مؤرخة في 14 يناير 1985 مضمن بعدد 112 

كناش اإليداع رقم 04.

2020 على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00

مطلب رقم 22862 - 56

تاريخ اإليداع : 03 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : احمد اقشوش بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احمد1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احمد1

نوعه : مستودع لصنع الياجور يشتمل على بنايات و أشجار

موقعه : احملل املدعو : حي اللة حسناء، مدينة كلميم

مساحته : 01 هكتار 56 آر 94 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق  
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شرقا : ملك التركزي؛

جنوبا : طريق  ؛

غربا : ملك حباد  ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 2009 مضمن بعدد 385 

صحيفة 367 سجل األمالك رقم 45 بتاريخ 17 - 12 - 2009 

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 1992 مسجل بكناش 

اإليداع رقم 06 عدد 3375

3 -  عقد شراء عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 1998 مضمن بعدد 258 

صحيفة 357 سجل األمالك رقم 11 بتاريخ 11 - 08 - 1998

4 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 يوليو 1992 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 06 عدد 3376

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 أكتوبر  

الساعة  : 11 : 00

مطلب رقم 22863 - 56

تاريخ اإليداع : 03 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : بشرى لكيثوف بن حمادي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك لكيثوف

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك لكيثوف

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو : حي تيرت، مدينة كلميم

مساحته : 01آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4369 - 56

شرقا : الرسم العقاري عدد  15589 - 56

جنوبا : الزنقة

غربا : الرسم العقاري عدد 15588 - 56   ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 14 يونيو 2016 

2 -   صورة شمسية من عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 

03 - 08 - 1974 3 -  صورة طبق األصل من عقد شراء عرفي مصحح 

اإلمضاء بتاريخ 28 يناير 2005 

4 -  شهادة إدارية مؤرخة في 10 يوليو 2020 حتت رقم 35 ق.ت.ت - ج.ك

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 أكتوبر  

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22864 - 56

تاريخ اإليداع : 03 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : احلسني ليتوس بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ليتوس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ليتوس

نوعه : أرض محاطة بسور

موقعه : احملل املدعو : حي الرحمة ، مدينة كلميم 

مساحته : 69 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك اكرام محمد و اكرام شغالي

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : ملك اكرام محمد و اكرام شغالي  ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 252 بعدد  مضمن   2017 فبراير   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  1

صحيفة 248 سجل األمالك رقم 66 بتاريخ 01 - 06 - 2017 

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2018 مضمن بعدد 142   2

سجل األمالك رقم 68 بتاريخ 19 - 03 - 2018 

3 -  صورة طبق األصل من نسخة صدقة عدلية مؤرخة في 13 أكتوبر 1988 

مسجل أصلها بكناش اإليداع رقم 04 حتت عدد 5506 

5 -  شهادة   2020 4 -  إلتزام عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 14 يوليو 

إدارية مؤرخة في 06 اغسطس 2019 حتت عدد 47 - 2019 ق.ت.ت - ج.ك 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 أكتوبر  

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم 22865 - 56

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : السالك احليويل بن عبد اهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : النجاح2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : النجاح2

نوعه : حوش

موقعه : احملل املدعو : حي املرابطني امان اوشن ، مدينة كلميم 

مساحته : 30 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 18216 - 56

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7238 - 56  ؛
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احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 288 بعدد  مضمن   2015 يونيو   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  1

صحيفة 271 سجل األمالك عدد 62 بتاريخ 19 - 08 - 2015 

2 -  صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في 31 يناير 2014 مضمن 

بعدد 164 صحيفة 147 سجل األمالك عدد 58 بتاريخ 24 - 02 - 2014

3 -  صورة طبق األصل من نسخة فرع عدلية مؤرخة في 21 ماي 1988 

مضمن 698 صحيفة 349 سجل اخملتلفة عدد 30 بتاريخ 28 - 12 - 2009

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 أكتوبر  2020 على 

الساعة  : 10 : 00

مطلب رقم 22866 - 56

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : عبد السالم ازروال بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عبد السالم ازروال

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عبد السالم ازروال

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو : حي السعديني ، مدينة كلميم 

مساحته : 90 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : العراف مليكة؛

جنوبا : احلاج بوجمعة الياسيني ؛

غربا : الياسيني ابراهيم  ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في فاحت اغسطس 1996 مضمن بعدد 232 

صحيفة 252 كناش األمالك عدد 6 بتاريخ 23 - 08 - 1996

2 -  رسم بيع عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 1995 مضمن بعدد 315 

صحيفة 268 كناش األمالك رقم 04 بتاريخ 08 - 09 - 1995 

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 أكتوبر  2020 على 

الساعة  : 11 : 00

مطلب رقم 22867 - 56

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : البشير صباري بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : صباري4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : صباري4

نوعه : منزل بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو : حي املرابطني حي األدارسة ، مدينة كلميم 

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : محمد عدي؛

جنوبا : محمد حيري ؛

غربا : ادمني حلبيب الياسيني  ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 355 بعدد  مضمن   2007 يناير   16 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  1

صحيفة 405 سجل األمالك رقم 37 بتاريخ 23 - 01 - 2007

2 -  رسم بيع عدلي مؤرخ في 14 ماي 1985 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 2 عدد 2890 

3 -  وكالة إدارية مصححة اإلمضاء لدى وزارة الشؤون اخلارجية و التعاون 

بتاريخ 02 يونيو 2020 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 06 أكتوبر  

الساعة  : 12 : 00

مطلب رقم 22868 - 56

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : البشير صباري بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : صباري1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : صباري1

نوعه : دكان

موقعه : احملل املدعو : شارع اجليش امللكي ، مدينة كلميم 

مساحته : 24 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : غزوي علي بن محمد؛

جنوبا : غزوي علي بن محمد ؛

غربا : الشارع  ؛

احلقوق العينية : مثقل بحق الهواء لفائدة السيد غزوي علي بن محمد

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 11 أكتوبر 1988 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 4 عدد 5535

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 06 أكتوبر  

الساعة  : 09 : 00

مطلب رقم 22869 - 56

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : البشير صباري بن محمد
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : صباري2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : صباري2

نوعه : منزل بالسفلي و طابقني علويني

موقعه : احملل املدعو : زنقة فاصك ، مدينة كلميم 

مساحته : 01 آر 80 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الوافي جناح

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : ماء العينني التاقي بعضا و الوافي جناح في البعض األخر ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 1987 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 4 عدد 477

2 - صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 يناير 1978 

مضمن بعدد613 بتاريخ 26 أكتوبر 1978 

3 -  عقد تسليم عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 22 سبتمبر 2005 

4 -  نسخة تسليم عدلية مؤرخة في 19 ديسمبر 1975 مضمن بعدد 

336 صحيفة 171 سجل اخملتلفة رقم 32 بتاريخ 26 - 10 - 2010

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 06 أكتوبر  

الساعة  : 10 : 00

مطلب رقم 22870 - 56

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : البشير صباري بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : صباري3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : صباري3

نوعه : منزل بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو : زنقة فاصك ، مدينة كلميم 

مساحته : 01 آر 67 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : لصفر أحمد بن عباس

شرقا : ماء العينني أبا بن محمد فاضل؛

جنوبا : عليوات حسن بن بوجمعة ؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 18 مارس 1991 مسجل بكناش اإليداع رقم 

5 عدد 7165 

2 -  نسخة تسليم عدلية مؤرخة في 24 ديسمبر 1969 مضمن بعدد 

335 صحيفة 171 سجل اخملتلفة رقم 32 بتاريخ 26 - 10 - 2010

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 06 أكتوبر  

الساعة  : 11 : 00

مطلب رقم 22871 - 56

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك اخلاص للدولة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 130 - 0119 مدرسة العني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : 130 - 0119 مدرسة العني

نوعه : أرض بنيت فوقها مدرسة العني

قيادة  أفركط  القروية  اجلماعة  العني  مدرسة   : املدعو  احملل   : موقعه 

أسرير إقليم كلميم 

مساحته : 01 هكتار 31 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : امللك اخلاص للدولة

شرقا : امللك اخلاص للدولة ؛

جنوبا : امللك اخلاص للدولة ؛

غربا : امللك اخلاص للدولة  ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 06 - 07 - 2020 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 أكتوبر  

الساعة  : 10 : 00

مطلب رقم 22872 - 56

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك اخلاص للدولة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 57 - 0319 مدرسة رأس أمليل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : 57 - 0319 مدرسة رأس 

أمليل

نوعه : أرض بنيت فوقها مدرسة راس أمليل

موقعه : احملل املدعو : مدرسة راس أمليل اجلماعة القروية راس أمليل 

قيادة لبيار إقليم كلميم 

مساحته : 35 آر 61 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : امللك اخلاص للدولة

شرقا : امللك اخلاص للدولة ؛

جنوبا : امللك اخلاص للدولة ؛

غربا : امللك اخلاص للدولة  ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 06 - 07 - 2020 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 أكتوبر  

الساعة  : 14 : 30
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مطلب رقم 22873 - 56

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك اخلاص للدولة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض بن خليل 911 - 0319 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض بن خليل 911 - 0319 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو : جماعة و قيادة بن خليل إقليم طانطان

مساحته : 3696 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 4362 - 56

شرقا : الطريق الرابطة بني مركز بن خليل و مصب وادي درعة ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 6363 - 56؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 6737 - 56؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 06 - 07 - 2020 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 06 أكتوبر  

الساعة  : 12 : 30

مطلب رقم 22874 - 56

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : محمد بلكان بن احلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك بلكان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك بلكان

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو : حي تيرت ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15662 - 56

شرقا : مطلب التحفيظ عدد  21081 - 56؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 15589 - 56؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 14 يونيو 2016 

بتاريخ اإلمضاء  مصحح  عرفي  بيع  عقد  من  شمسية  صورة   -  2

28 يناير 2005

3 -  وكالة عامة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 26 فبراير 2016 

4 -  وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 29 يوليو 2020 

5 -  شهادة إدارية مؤرخة في 10 يوليو2020 حتت رقم 34 ق.ت.ت - ج.ك

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 أكتوبر  

الساعة  : 09 : 00

مطلب رقم 22875 - 56

تاريخ اإليداع : 05 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : املامون غربال بن عباس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : غربال

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : غربال

نوعه : بقعة أرضية

موقعه : احملل املدعو : حي الكرامز ، مدينة كلميم

مساحته : 03 آر 26 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ابوزيد علي سالم

شرقا : السالك ولد البشير؛

جنوبا : الزنقة و مطلب التحفيظ عدد 20925 - 56؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 18 يونيو 2020 مضمن بعدد 05 

سجل األمالك رقم 74 بتاريخ 29 - 01 - 2020 

2 -  صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 02 مارس 2020 

حتت عدد 106 - ق ش ق

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 06 أكتوبر  

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22876 - 56

تاريخ اإليداع : 05 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : عبد اجمليد ايت الشعير بن احلسيني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك امني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك امني

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو : حي الفتح، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مليكة مغاربي

شرقا : الركيبي ام الرجال؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : كماري فتيحة؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - صورة شمسية من نسخة فرع عدلية مؤرخة في 09 ماي 1988 

مسجل أصله بعدد 3329 سجل اإليداع رقم 04

 177 بعدد  مضمن   2013 ابريل   16 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد    -  2

صحيفة 155 سجل األمالك عدد 55 بتاريخ 23 - 04 - 2013 

3 -  صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 27 مارس 2013 

حتت عدد 141 -  ق ت ت  

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 06 أكتوبر  

الساعة  : 15 : 30
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مطلب رقم 22877 - 56

تاريخ اإليداع : 05 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : الزوهرة الصغير بنت التباري 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الزوهرة الصغير

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الزوهرة الصغير

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق أول

موقعه : احملل املدعو : حي التواغيل، مدينة كلميم

مساحته : 86 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : النافعي عبد العالي و اتكينت الكبيرة

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : أرتيجا مبارك

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 107 بعدد  مضمن   1978 يونيو   13 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 57 كناش 1 عدد 35 بتاريخ 12 يناير 1979 

2 -  عقد شراء عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 1974 مضمن بعدد 239 

صحيفة 219 كناش رقم 26 بتاريخ 05 - 10 - 1975 

3 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يوليو 1992 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 6 عدد 2992 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 أكتوبر  

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22878 - 56

تاريخ اإليداع : 05 اغسطس 2020

طالبو التحفيظ : 

1 -  احلبيب بيروك بن محمد

2 -  زرقانة بيروك بنت محمد

3 -  مختارة بيروك بنت محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بيروك

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بيروك

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو : حي التواغيل، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مبيريكة الرعداني و من معها

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 21344 - 56؛

جنوبا : شارع اخملتار السوسي؛

غربا : اللة بوحلليت

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - صورة طبق األصل من فرع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 23 أبريل 1999 

2 -  صورة طبق األصل من رسم بيع عدلي مؤرخ في 24 فبراير 1966 

مضمن بعدد 1029 صحيفة 384 كناش رقم 1 عدد 14 بتاريخ 06 مارس 1966

 3 -  صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في 14 سبتمبر 1998 

بتاريخ  5 رقم  الوثائق  باقي  سجل   377 صحيفة   503 بعدد  مضمن 

03 نوفمبر 1998 

4 -  صورة طبق األصل من وكالة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء 

سنة 1999 

5 -  صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في 25 مارس 1999 

بتاريخ  الوثائق رقم 08  باقي  مضمن بعدد 206 صحيفة 147 سجل 

08 - 04 - 1999 6 -  شهادة إدارية مؤرخة في 21 فبراير 2020 حتت عدد 

14ق.ت.ت - ج.ك. 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 أكتوبر  

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم 22879 - 56

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : عبد السالم القبعي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك عبد السالم القبعي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك عبد السالم القبعي

نوعه : دار للسكن بالسفلي 

موقعه : احملل املدعو : زنقة أفركط حي سيدي الغازي  ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 07 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محرم الزنقة

شرقا : محمد بن علي؛

جنوبا : محمد بن علي ؛

غربا : حمي محمد

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 25 فبراير 2020 مضمن بعدد 328 

سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 05 - 03 - 2020

 2020 يناير  إدارية مؤرخة في 23  -  صورة طبق األصل من شهادة   2

حتت عدد 06 

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 أكتوبر  

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22880 - 56

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : عمر زكام بن بوجمعة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : زكام2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زكام2

نوعه : أرض فالحية
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الشاطئ  قيادة  و  جماعة  الفيجة  ضواحي   : املدعو  احملل   : موقعه 
األبيض إقليم كلميم

مساحته : 25 هكتار 33 آر 38 سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده : 

شماال : ارض موات
شرقا : التل؛

جنوبا : ارض موات ؛
غربا : سالم موما 

احلقوق العينية : الشيء
أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 08 يوليو 2018 مضمنة بعدد 59 
صحيفة 52 سجل األمالك رقم 57 بتاريخ 07 -  - 02 - 2019 

2 -  صورة طبق األصل من شهادة إدارية حتت عدد 07 - ق ش ق 
 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 أكتوبر  2020 على 

الساعة  : 10 : 00

مطلب رقم 22881 - 56
تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : عمر زكام بن بوجمعة 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : زكام3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زكام3
نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو : الفيجة جماعة و قيادة الشاطئ األبيض إقليم 
كلميم

مساحته : 14 هكتار 87 آر 10 سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده : 

شماال : ارض موات
شرقا : التل؛

جنوبا : سالم موما ؛
غربا : ارض موات

احلقوق العينية : الشيء
أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 08 يوليو 2018 مضمنة بعدد 62 
صحيفة 55 سجل األمالك رقم 57 بتاريخ 07 -  - 02 - 2019 

2 -  صورة طبق األصل من شهادة إدارية حتت عدد 10 - ق ش ق
3 -  إشهاد مصحح اإلمضاء بتاريخ 15 - 04 - 2019

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 أكتوبر  
الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22882 - 56
تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : عمر زكام بن بوجمعة 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : زكام1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زكام1
نوعه : أرض فالحية

: دوار الفيجة جماعة و قيادة الشاطئ األبيض  : احملل املدعو  موقعه 
إقليم كلميم

مساحته : 47 هكتار 19 آر 73 سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده : 

شماال : ارض موات
شرقا : التل؛

جنوبا : سالم موما ؛
غربا : ارض موات

احلقوق العينية : الشيء
أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 08 يوليو 2018 مضمنة بعدد 63 
صحيفة 56 سجل األمالك رقم 57 بتاريخ 07 -  - 02 - 2019 

إدارية مؤرخة في 19 يونيو 2018  2 -  صورة طبق األصل من شهادة 
حتت عدد 16 - ق ش ق 

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 أكتوبر  2020 على 
الساعة  : 11 : 00

مطلب رقم 22883 - 56
تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : عمر زكام بن بوجمعة 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : زكام4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زكام4
نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو : الفيجة جماعة و قيادة الشاطئ األبيض إقليم 
كلميم

مساحته : 33 هكتار 90 آر 32 سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده : 

شماال : ارض موات
شرقا : التال؛

جنوبا : ارض موات ؛
غربا : سالم موما

احلقوق العينية : الشيء
أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 08 يوليو 2018 مضمنة بعدد 61 
صحيفة 54 سجل األمالك رقم 57 بتاريخ 07 -  - 02 - 2019 

2 -  صورة طبق األصل من شهادة إدارية حتت عدد 04 - ق ش ق.
2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 أكتوبر  

الساعة  : 12 : 30
 احملافظ املساعد على األمالك العقارية بكلميم 

سعيد زوين    

محافظة  إنزكان - أيت ملول

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "ملك الرائس" ، 
مطلب رقم 20945 - 60، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد: 561 املؤرخة في : 06/09/2019
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 07 أغسطس 2020 ، فان مسطرة 

حتفيظ هذاامللك ستتابع كمايلي: 
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في اسم طالب التحفيظ االصلي ومبساحة جديدة قدرها 05 ار 83 س 
عوض املساحة املصرح بها ابان ايداع مطلب التحفيظ 

والكل بناء على نفس العقود املودعة سابقا 
احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان - ايت ملول

            عبداحلليم فتح اهلل

محافظة الداخلة

مطلب رقم 229 - 62
تاريخ اإليداع:24 مارس 2020 .

باقي  عن  ونيابة  نفسه  عن  أصالة  معطا  احمد  التحفيظ:  طالب 
الورثة وهم: 

1 - محمد معطا ابن معطا
2 - ياقوت معطا بنت معطا
3 - املامية معطا بنت معطا
4 - خلديرة معطا بنت معطا

5 - عائشة معطا بنت معطا
6 - مرمي الدليمي بنت معطى

7 - عبد العالي الدليمي ابن معطى.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " معطى".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "معطى". 
نوعه: أرض بها بناية سفلية وطابق علوي.

موقعه: شارع التيرس الداخلة.
مساحته: 1آر 06 سنتيار تقريبا.

حدوده: 
شماال: شارع 04 مارس،
شرقا: زنقة العروسني،

جنوبا: ملك ورثة اهل خليفة ولد بلخير،
غربا: شارع التيرس.

احلقوق العينية: الشيء
أصل امللك: - رسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 03/05/2019 مضمن 

بسجل التركات رقم 26 - 1 عدد 89 بتاريخ 16/05/2019.
بسجل  ضمن   02/10/2019 في  مؤرخ  عدلي  امللكية  ثبوت  رسم   -

األمالك رقم 14 عدد 145 صحيفة 165 بتاريخ 13 - 10 - 2019.
بسجل  ضمن   24/10/2019 في  مؤرخ  عدلي  تصحيحي  ملحق   -

اخملتلفة رقم 3/74 عدد 117 بتاريخ 29/10/2019.
- وكالة عدلية مؤرخة في 31/12/2019 ضمن بسجل اخملتلفات رقم 

56 عدد 317 صحيفة 296 بتاريخ 13/01/2020.
- وكالة عدلية مؤرخة في 06/01/2020 ضمن بسجل اخملتلفات رقم 

56 عدد 341 صحيفة 316 بتاريخ 16/01/2020.
رقم  اخملتلفة  بسجل  22/01/2020 ضمن  في  مؤرخة  عدلية  وكالة   -

74 - 1 عدد 443 بتاريخ 29/01/2020.
ملحقة   09/12/2019 في  مؤرخة   949 رقم  حتت  موثقة  وكالة   -

بترجماتها من اللغة االسبانية إلى الللغة العربية.
- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 17/10/2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 20/05/2019.
- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: فاحت سبتمبر 2020 على 
الساعة العاشرة صباحا )10 س 00 دقيقة صباحا(.

مطلب رقم 230 - 62
تاريخ اإليداع:24 مارس 2020 .

باقي  عن  نيابة  و  نفسه  عن  أصالة  معطا  احمد  التحفيظ:  طالب 
الورثة وهم: 

1 - محمد معطا ابن معطا
2 - ياقوت معطا بنت معطا
3 - املامية معطا بنت معطا
4 - خلديرة معطا بنت معطا

5 - عائشة معطا بنت معطا
6 - مرمي الدليمي بنت معطى

7 - عبد العالي الدليمي ابن معطى.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " معطى01".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "معطى01". 
نوعه: أرض بها بناية سفلية وطابق علوي.

موقعه: بشارع التيرس الداخلة.

مساحته: 1آر 01 سنتيار تقريبا.
حدوده: 

شماال: شارع 04 مارس،
شرقا: زنقة العروسني،

جنوبا: ملك ورثة اهل خليفة ولد بلخير،
غربا: شارع التيرس.

احلقوق العينية: الشيء
أصل امللك: - رسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 03/05/2019 مضمن 

بسجل التركات رقم 26 - 1 عدد 89 بتاريخ 16/05/2019.
بسجل  ضمن   02/10/2019 في  مؤرخ  عدلي  امللكية  ثبوت  رسم   -

األمالك رقم 14 عدد 144 صحيفة 164 بتاريخ 15 - 10 - 2019.
بسجل  ضمن   24/10/2019 في  مؤرخ  عدلي  تصحيحي  ملحق   -

اخملتلفة رقم 3/74 عدد 117 بتاريخ 29/10/2019.
- وكالة عدلية مؤرخة في 31/12/2019 ضمن بسجل اخملتلفات رقم 

56 عدد 317 صحيفة 296 بتاريخ 13/01/2020.
- وكالة عدلية مؤرخة في 06/01/2020 ضمن بسجل اخملتلفات رقم 

56 عدد 341 صحيفة 316 بتاريخ 16/01/2020.
رقم  اخملتلفة  بسجل  22/01/2020 ضمن  في  مؤرخة  عدلية  وكالة   -

74 - 1 عدد 443 بتاريخ 29/01/2020.
ملحقة   09/12/2019 في  مؤرخة   949 رقم  حتت  موثقة  وكالة   -

بترجماتها من اللغة االسبانية إلى الللغة العربية.
- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 17/10/2019.

- شهادة إدارية مؤرخة في 16/07/2019.
- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: فاحت سبتمبر 2020 على 
الساعة العاشرة ونصف صباحا )10 س 30 دقيقة صباحا(.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة
    رشيد الوردي
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محافظة  شيشاوة

مطلب رقم 17549 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تادنست، دوار اكادير، دوار تخربني، 

دوار ايت توشنت، احلبال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بحلوف".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.

مساحته : 83 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : محروم زهرة اوت عمار؛

اوبيهي  محمد  ورثة  محمد،  تدنست  مزوز،  اوعلي  حلسن   : جنوبا 

اوحسني، بزين محمد مزوز؛

 شرقا : محروم زهرة اولت عمار، محروم أيت عليوة ؛

غربا : بويزمان.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17550 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تادنست، دوار اكادير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بويزمان".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.

مساحته : 64 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : محروم زهرة اولت عمار، شعبة بيزومان ؛

جنوبا : شعبة بيزومان، بزين محمد مزوز؛

 شرقا : محروم زهرة اولت عمار، شعبة بيزومان؛

غربا : بزين محمد مزوز، حلسن بن علي اومبارك مزوز، ورثة حلسن بن 

محمد، محمد العضم، شعبة بيزومان.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 سبتمبر 2020 على 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17551 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تادنست، دوار اكادير، دوار تخربني، 

دوار ايت توشنت.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوازو".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.

مساحته : 23 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 4621 - 66، محروم زهرة اومتار؛

جنوبا : بويريك عمر، بويسروتن محمد؛

 شرقا : محروم زهرة اومتار، واد بيزومار؛

غربا : بويسروتن محمد، الرسم العقاري 4621 - 66.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17552 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تادنست، دوار اكادير، دوار تخربني، 

دوار ايت توشنت، بوحانو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسك الباز".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.

مساحته : 8 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : محروم ثالث نترمانت، محروم تدرين؛

احمد  ورثة  مزوز،  اوعلي  حلسن  مزوز،  ايت  احسايني،  ورثة   : جنوبا 

اومبارك، ورثة ايت علي اوعلي؛

 شرقا : محروم ثالث ادرارن؛

غربا : محروم اغانتو.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17553 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تادنست، دوار اكادير، دوار تخربني، 

دوار ايت توشنت، بوحانو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اغزر امزيل".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.

مساحته : 54 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد احلي بورسم، احلسني اومبارك بورسم، ورثة العواد احمد واكرمي؛

جنوبا : محروم، ثالث نتروشت؛

شرقا : ورثة محمد وهيب، ورثة وهيب العربي ايت بورسم، محروم دار تغرات؛

احمد  ورثة  ازركان،  ثالث  مقبرة، محروم  نترمانت،  ثالث  : محروم  غربا 

اوحلبيب، ورثة احلسني اوبيهي، ورثة احلسني بورسم.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17554 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تادنست،بوحانو، انزيك احيحي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ثالث انزار".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.

مساحته : 33هك تقريبا.

حدوده : 

محمد  احلاج  ورثة  علي،  بن  العربي  بوفزوز  ازكار،  بريك  ورثة   : شماال 

منتبه؛

جنوبا : احلسني اومبارك بورسم، ورثة حلسن بورسم؛

 شرقا : ورثة احلاج محمد منتبه، ورثة احلسني اومبارك، اكر اوبوبكر؛

غربا : الرسم العقاري 2347 - 66.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   01  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17555 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تادنست، دوار اكادير، دوار تخربني، 

دوار ايت توشنت، بوحانو، احلبال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكر اوبوكير".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.

مساحته : 8 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلسني اومبارك؛

جنوبا : احلسني اومبارك، منجع؛

 شرقا : ورثة محمد بورسم؛

غربا : ثالث اونزار.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   01  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17556 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تونف، دوار تونف، كدية تونف، الصفيت.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ثالثينان - ا مكرد نشيخ".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.

مساحته : 15 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : دوار افالنتونف؛

جنوبا : محروم الصافية، انفلوس العربي؛

 شرقا : الرسم العقاري 5388 - 66؛

غربا : محمد اتنان، باعدي، ورثة احلاج عبد اهلل، ورثة السي عبد اهلل 

اشيبان، احمد اوحلسن، اشيبان، محمد اوحمادي باعدي، ورثة السي 

بوسالم اوعباس ادرك.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   02  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17557 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تونف، دوار تونف، كدية تونف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ادرك".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.
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مساحته : 20 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج بلعيد، ايت لشكر ن محروم انوض؛

جنوبا : ثالثينان اكرض نشيخ ؛

 شرقا : دوار افال نتونف، ايت اوشيبان؛

محمد  اوعباس  بوسالم  السي  ورثة  باعدي،  اوحمادي  محمد   : غربا 

اوعلي،  املالك  عبد  بوضاض  احمد  ورثة  منجع،  بوسالم،  ورثة  اوعمر، 

ورثة احلاج سعيد.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   02  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17558 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تونف، دوار تونف، كدية تونف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ثالث ندار اكناري".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.

مساحته : 10 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : العسري حلسن بن بريك؛

جنوبا : ورثة العربي احند، منجع؛

 شرقا : ورثة اوكاحمو ، ورثة سعيد اوكاحمو، ورثة إبراهيم اوكحمو، 

حلسن اوكاحمو؛

غربا : ورثة بلعيد اوبريك ين احمد العسري.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17559 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تونف، دوار تونف، كدية تونف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكي اغزلر افيس".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.

مساحته : 26 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة العربي احمد، بيهي البقال، حلسن العسري اوبريك، ورثة 

العربي احماد اوكاحمو، ورثة بلعيد اوبريك؛

جنوبا : القطعة 1 من مطلب التحفيظ رقم 9127 - م، ورثة بوعزة؛

رقية  النبي،  اوعبد  بوعزة، محمد  ورثة   ، اوحماد  العربي  ورثة   :  شرقا 

عدي؛

غربا : بوسالم اتنان، محمد اسوس، ايت اوشيبان.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17560 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية تونف، دوار تونف، كدية تونف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اغزر افيس".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة سيدي عبد املومن.

مساحته : 9 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت إسماعيل، ورثة موالي ابريك؛

جنوبا : ورثة بلعيد اوسعيد؛

 شرقا : ايت إسماعيل، محمد اومبارك؛

غربا : القطعة 1 من مطلب التحفيظ عدد 9127 - م.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 17561 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية بوامسا دوار بوامسا.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امزوكا نتوشت".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة تولوكلت.

مساحته : 54 هك تقريبا.

حدوده : 

ورثة   ،66  -  3041 عدد  العقاري  الرسم  زكزاكي،  املودن  ورثة   : شماال 

العواد احلسني، ورثة جنمة فارس، جعا سعيد، احمد اعبار؛

جنوبا : محروم وامسكت؛
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66، منجع،   - العقاري عدد 4624  الرسم  العواد،  ورثة حلسن   :  شرقا 

الطيب  انفيفي،  ورثة محمد  فارس،  ورثة نضيف  اوفارس،  بيهي  ورثة 

اومبارك، فاطمة نضيف، محروم اكي اسدرم؛

امحمد  ورثة  اجلديد،  املكي  بن  حلسن  ورثة  اومبارك،  إبراهيم   : غربا 

املكي،  ورثة سي مبارك  اومبارك،  العربي  ورثة محمد  املكي،  اومبارك 

 ،66  - العقاري 2345  البالوي،الرسم  إبراهيم  ورثة  العواد،  ورثة حلسن 

الطيب،  احلسني  ورثة  احلسني،  العواد  ورثة  بال،  بن  احمد  البالوي  ورثة 

ورثة الطيب العربي اومبارك، احمد جعا. 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17562 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

أيت  دوار  تكنزا،  دوار  مزودي،  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالب 

العياشي دوار أيت اوحنيض.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امي اوغنيني".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة تولوكلت.

مساحته : 56 هك تقريبا.

حدوده : 

عبد  اوسالم  محمد  اوسالم  حمو  بن  علي  حسن،  بولهزات   : شماال 

السالم بن بوسالم، حد بيهي افرتاس، ورثة العربي محمد اوحلاج، ورثة 

حمو بن إبراهيم، منجع؛

جنوبا : محروم اميي اغزر؛

بن  العربي  ورثة  حمو،  بن  احلسني  ورثة  محمد،  بوسالم  ورثة   : شرقا 

ورثة  اوحلاج،  ورثة محمد  وإسالم، منجع،  ورثة احلسني  اوحلاج،  محمد 

الطيب عبد اهلل الطاهر بن الطيب، ورثة محمد اوسالم، ورثة عبد اهلل 

بن الطيب، ورثة محمد اوسالم، ورثة عبد اهلل الطيب، ورثة احلاج احمد 

عبد اهلل، ورثة احلاج واسالم؛

غربا : الروث، الرسم العقاري 4637 - 66.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17563 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية مزودي، ايبوسبقن واكدو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امني اغزر".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة تولوكلت.

مساحته : 121 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : امي اوغنيني؛

جنوبا : بريك الهبيل؛

شرقا : زموتي امبارك، احلسني واكرمي بوعزة، ورثة احمد اوسعيد اويدر، تالت 

امحضارن، واد اغزور نوانو، ورثة ايت اخللوي ، احمد الطاهر، محمد اوبيهي 

بوفرا، احلسني بوفرا، بوفرسي محمد، اجيار مبارك، اجنكار محمد، ابوسالم، 

ورثة مسعود اوالعربي، ورثة ايت مسعود، ورثة السي عدي اوبيهي، ابوعلي، 

ورثة ايي السي احلاج عبد السالم ، عبد اجمليد مضطر، ايت بال، احلاج بيهي 

اوعبد اهلل، ورثة عبد اهلل ايت بال، احمد الهبيا؛

غربا : اروت.

أصل امللك : 

- حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   08  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17564 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية مزودي، دوار ارهازن، دوار تغزوت.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تقوين ارمتن".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة تولوكلت.

مساحته : 171 هك تقريبا.

حدوده : 

عبد  سي  ورثة  اهلل،  اوعبد  سمحمد  ورثة  الشبانات،  بريك   : شماال 

السالم اوعبد اهلل، ورثة سي ابراهيم أو عبد اهلل، ورثة احمد الشبانات، 

العقاري  الرسم  اهلل،  اوعبد  إبراهيم  ورثة  الشبانات،  اخملتار  ورثة سي 

2854 - 66، محروم، ثالث نتكمرين، ورثة محمد اومحمد ارزا، ورثة ايت 

اخملتار عبد اهلل منجع، ورثة ايت إبراهيم منى، ورثة احمد اواحمد امزان، 

ورثة واعزيز منى ، ورثة الدهامي محمد العوالي؛

جنوبا : غابة، الرسم العقاري 2291 - 66؛

 شرقا : محروم النفيفة؛

اوبراهيم،  سعيد  صبانات  اولعربي،  حسن  اوبراهيه،  سعيد   : غربا 

محروم ارمتن.

أصل امللك : 

- حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   09  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17565 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية مزودي، دوار تفراسسا، دوار تكنزا، 

دوار انكران، دوار تاوريرت، دوار داريتمن.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الروط".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة تولوكلت.

مساحته : 304 هك تقريبا.

حدوده : 

القايد  بن  احمد  ورثة  اغزر،  امني   ،66  -  2859 العقاري،  الرسم   : شماال 

ورثة  منجع،  اعدي،  اخملتار  الكبير،  عبد  بن  ورثة  الهبيل،  بن  بريك  اعدي، 

احلسني  ورثة  دروس،  امحند  ورثة محمد  امنضو،  احمد  واحمان،  العربي 

احمو، ميلود امنضو، ورثة محمد امحند دروس، ورثة احلسني احمو، ميلود 

اومنضو، ورثة العربي انضام، سعيد امنضو، ورثة العربي اسعيد؛

جنوبا : ورثة عبد الرحمان العسري، الرسم العقاري 1894 - 66،بيزنير؛

 شرقا : عبد اهلل الشبانات، منجع، محمد ازوط، محمد اوعلي، عبد 

اهلل محمد احماد، احمد بن بوجمعة، احمد بن بوجمعة الشبانات، 

الرسم العقاري 2291 - 66؛

غربا : واد تتمضيت و اميوزار، بريك بوتلماوين، احمد احليان، ورثة حلسن 

اوبلعيد، ورثة بوتلماوين، املودن احمد، ورثة محمد واعزيز، ورثة محمد 

اعبد اهلل، امبارك بن احلسني، ورثة ايت احلسني امبارك، منجع، ورثة بن 

حلسن مبارك، محمد ابيهي، احمد الطاهر، العربي بن سعيد، محمد 

املوريد، الفراسي امبارك، ورثة العرويض، اناكوف محمد بن بيهي، عبد 

املالك سميح، بوجمعة كسيس. .

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   12  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17566 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية )مغوسة، ايغيل، انامارن، تالعينت 

اوغرور، ازوكاتن، اغيل تلغمت، امكدول، واروغاد(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " متادارين".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط قيادة وجماعة اسيف املال.

مساحته : 28 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت منصور، أمالك امكدجول تلوى ؛

جنوبا : محروم تيمجلت؛

 شرقا : أمالك امكدجول تلوى، اسايس؛

غربا : محروم امالو اكدير.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   13  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17567 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية )مغوسة، ايغيل، انامارن، تالعينت 

اوغرور، ازوكاتن، اغيل تلغمت، امكدول، واروغاد(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " متكيلت".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط قيادة وجماعة اسيف املال.

مساحته : 78 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : متادارين ن أمالك قبيلة مغوسة ؛

جنوبا : غابة، رسم عقاري 2309 - 66 افوزار؛

 شرقا : شعبة؛

غربا : امالو اكادير.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   13  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17568 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

امني واسيف  دوار  املال)  الساللية أسيف  اجلماعة   : التحفيظ  طالب 

-  دوار زيالوت(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " افرسون".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط قيادة وجماعة اسيف املال.

مساحته : 8 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حسن اوبيهي، ورثة ايت بن علي، ورثة اوخيي محمد ؛

جنوبا : ورثة ماهمة، بورحيم عمر؛

شرقا : محروم تزكاوت؛

غربا : ورثة ايت البابور.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   14  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.
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مطلب رقم 17569 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية امني الدونيت.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " انامر اودوغتس".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط قيادة وجماعة امندونيت.

مساحته : 104 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : قبيلة تيكنارين ؛

جنوبا : محروم ادركان ودال، دوار تزكي، اسيف نتيكنارين؛

شرقا : قبيلة تيكنارين، شعبة افراضن؛

غربا : اسيف نتيكنارين، قبيلة تيكنارين.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   15  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17570 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية امني الدونيت.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ادركان ودال".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط قيادة وجماعة امندونيت.

مساحته : 172 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : محروم انامر اوداغس ؛

جنوبا : انامر كايال، شعبة افرادن؛

شرقا : قبيلة تيكنارين؛

غربا : دوار تيزكي.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   15  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17571 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية امني الدونيت.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " انامر كايالل".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط قيادة وجماعة امندونيت.

مساحته : 180 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : دوار تيزكي، شعبة افراضن ؛

جنوبا : شعبة تيدري؛

شرقا : شعبة افراضن، ادركان ودال، شعبة؛

غربا : شعبة، بوجعة احلسني، طريق.

أصل امللك : 

 -  حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17572 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت)تاركة(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امكدي".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت.

مساحته : 25 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : اسيف انزموض، بوجعدة احلسني؛

جنوبا : طريق عرضها ثالثة امتار،امالك دوار تاركة؛

 شرقا : طريق عرضها ثالثة امتار؛

غربا : امالك دوار تاركة.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   20  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 17573 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت )تاركة(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوكدور".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت

مساحته : 39 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : امالك دوار تاركة، واد متسماترت؛

جنوبا : دوار تاركة؛
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 شرقا : قبيلة متسمارت؛

غربا : امالك دوار تاركة،اسيف نتكنارين.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   20  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17574 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت )دوار تاركة(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "متشي2".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت.

مساحته : 28هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : شعبة بوكيكر؛

جنوبا : طريق عرضها خمسة امتار،شعبة افري اوضرضور؛

 شرقا : شعبة بتكيكر؛

غربا : امالك دوار تاركة.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17575 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت )دوار تاركة(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اموال".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت

مساحته : 116 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : امالك دوار تاركة؛

جنوبا : دوار تنامرت؛

 شرقا : قبيلة امسماترت؛

غربا : اسيف نتكنارين.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17576 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت )دوار ازرزوا -  دوار تدارت(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "انغدي".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت

مساحته : 245 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : امالك قبيلة امسماترت؛

جنوبا : امالك تدارت، ازرزو؛

 شرقا : امالك قبيلة امسماترت؛

غربا : بريت.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   22  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 17577 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت )دوار ازرزوا -  دوار تدارت(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بريت".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت

مساحته : 55 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : قبيلة متسوات؛

جنوبا : دوار ازرز؛

 شرقا : محروم انغد؛

غربا : طريق، قبيلة متسولت.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   23  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 17578 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت )دوار ازرزوا -  دوار تدارت(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امشنشوف".
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نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت

مساحته : 386هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : امالك تدارت، ازرزو؛

جنوبا : محروم اغرز نتفرات، شعبة؛

 شرقا : محروم تخفست؛

غربا : امالك تدارت،ازروز،دوار تدارت.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17579 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت )دوار امصلوح(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اون".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت.

مساحته : 104هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : شعبة تاعكلت،قبيلة ؛

جنوبا : شعبة امصلوح؛

 شرقا : قبيلة اوكدامت؛

غربا : دوار امصلوح ،طريق عرضها 10 امتار.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  اكتوبر   27  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17580 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت)دوار امصلوح(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ابران".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت

مساحته : 222هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : دوار مصلوح،شعبة امصلوح؛

جنوبا : كدات؛

 شرقا : قبيلة اوكدامت؛

غربا : كدات،محروم اسك نتدرتنا.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  02 نوفمبر   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17581 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : امني الدونيت)امصلوح(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسك نتدارتنا".

نوعـه : أرض رعوية.

 : امندونيت مساحته  دائرة مجاط جماعة  إقليم شيشاوة   : موقعه 

58 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : دوار امصلوح ؛

جنوبا : محروم ابران، محروم كدات، محروم نتمدغوسست، ويرزان؛

 شرقا : شعبة تيكال؛

غربا : دوار امصلوح.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  : 03 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17582 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت )انسا -  دوار ازرزوا 

-  تدارت -  امصلوح(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نتمدغوست".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت.

مساحته : 27هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : اشك نتدرتنا؛

جنوبا : شعبة نتمدغوست؛

 شرقا : كدات؛

غربا : شعبة نتمدغوست.
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أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  : 03 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17583 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : امني الدونيت)دوار انسا(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسك نيكورامن".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت

مساحته : 320 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : شعبة انسا؛

جنوبا : واد انسا؛

 شرقا : واد انسا؛

غربا : تسراخت.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  : 04 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17584 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت)دوار انسا(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تسراخت".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امني الدونيت

مساحته : 93 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : قبيلة املوان،اسك نيكورامن؛

جنوبا : تنيال؛

 شرقا : واد اسا؛

غربا : امي نتايون،افدان.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  : 05 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17585 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ :  اجلماعة الساللية : امني الدونيت)دوارانسا(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نتمدغوست".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت.

مساحته : 77هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : تسراخت؛

جنوبا : اسيف واولن؛

 شرقا : واد انسا؛

غربا : امي نتايوين.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  : 05 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17586 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت )دوار انسا(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسيف واولن".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت

مساحته : 134 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : تنيال،واد انسا؛

جنوبا : توني،امزا؛

 شرقا : واد انسا؛

غربا : امي اكدان،امي نتايوين.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  : 09 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17587 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت)دوارانسا(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "توني".
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نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت

مساحته : 66 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : اسيف واولن؛

جنوبا : امزرا؛

 شرقا : امزرا؛

غربا : امني اكدان.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  : 10 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 17588 - 66 

تاريخ اإليداع : 24 يونيو 2020.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية : امني الدونيت.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون اسم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امزا".

نوعـه : أرض رعوية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امندونيت

مساحته : 135هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : توني، اسيف واولن؛

جنوبا : قبيلة اغبار؛

 شرقا : شعبة انسا؛

غربا : قبيلة اغبار.

أصل امللك : 

 - حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

2020 على  : 10 نوفمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6155  - 67

تاريخ االيداع : 27 يوليو 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : خالد مسكاح بن عبد اللطيف.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مامان حليمة

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " مامان حليمة ".

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة اكوراي، حي عالل.

مساحته : 02 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 12822 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 23732 - ك.

غربا : الرسم العقاري رقم : 22420 - ك.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2019  -  12  -  09  : في  مؤرخ  عدلي  هبة  رسم    -  1

األمالك 69 عدد 367 صحيفة 380 بتاريخ : 30 - 12 - 2019.

2 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 19 - 06 - 2019 مضمن بكناش 

األمالك 68 عدد 298 صحيفة 339 بتاريخ : 02 - 08 - 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 سبتمبر 2020 على 

الساعة 13 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30816 - 72

تاريخ اإليداع : 03 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :  شركة فيستا الصغيري اخوان في شخص ممثلها القانوني؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك النطيط ثالثا"

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اوالد حسون حمري، دوار الركيطة.

مساحته : 38 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال  : عبد اجمليد احلسني ؛

شرقـا  : عبد اجمليد احلسني ؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 35759 - 72؛

غربـا :  الرسم العقاري عدد 12938 - 72؛

أصل امللك ׃

األمالك  كناش   379 صحيفة   264 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

العقارية 116 بتاريخ 01 يونيو 2018 توثيق ابن جرير؛

-ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 17 صحيفة 24 سجل األمالك 

رقم 124 بتاريخ 03 يناير 2019 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن أصلها بعدد 213 صحيفة 

226 سجل األمالك رقم 45 بتاريخ 08 مارس 2002 توثيق ابن جرير؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 01 - 02 - 2019.

2020 على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.
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مطلب رقم  30817 - 72

تاريخ اإليداع : 07 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : عبد العزيز الناظر بن اخملتار؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار عبد العزيز"

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

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي اجملد.

مساحته : 50 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : الزنقة؛

شرقـا  : عبد الوافي ميليل؛

جـنوبا : سعيد بن اخملتار، ياسني بن اخملتار؛

غربـا  : لعزيزة قباج؛

أصل امللك ׃

بتاريخ 18 سبتمبر 1990  - رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1817 

توثيق ابن جرير؛

بتاريخ - نسخة من رسم وكالة عدلي حفظ أصله حتت عدد 1737 

18 يونيو 1985 توثيق ابن جرير؛

بتاريخ  3666 عدد  حتت  أصله  حفظ  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة   -

07 ماي 1985 توثيق ابن جرير؛

2020 على  أكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة     

محافظة بوملان  - ميسور

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "عصام"

ذي مطلب التحفيظ عدد 2798 - 41

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4486 

املؤرخة في 21 - 10 - 1998

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 05 - 08 - 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   41  -  2798 عدد  التحفيظ  مطلب  ذي  "عصام"  املسمى  امللك 

بإقليم بوملان دائرة ميسور جماعة قصابي احملل املدعو بوربجان تتابع من 

اآلن فصاعدا وفق املساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي سبعة 

مائة وخمسة وستون هكتار وخمسة عشر سنتيار )765 هآ 15 س( بدل 

املساحة املصرح بها وهي سبع مائة هكتار )700 هـ( تقريبا.

والباقي دون أي تغيير

احملافظ على األمالك العقارية لبوملان - ميسور

زكرياء السعيدي    

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57481 - 75

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد : عبد الفتاح صالح الدين بن اجلياللي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حبل الكرنينة".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل  جماعة  سي احساين 

بن عبد الرحمان دوار احلميريات

مساحته : 37 آر 64 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10763 - 75 وورثة عبد العزيز صاحلي

شرقا : ورثة العربي بن املكي

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ورثة فداني محمد

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 1413 االول  ربيع   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  من  نسخة    -  1

موافق 22 سبتمبر 1992.

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 02 ربيع االول 1439 موافق 21 نوفمبر 

2017 مضمن بعدد 302 كناش 19 بتاريخ 25 دجنبر 2017.

الثانية 1440 موافق 06  02 جمادى  اراثة عدلي مؤرخ في  -  رسم   3

فبراير 2019 مضمن بعدد 270 كناش 20 بتاريخ 13 فبراير 2019.

4 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 جمادى الثانية 1440 موافق 24 فبراير 2019 

مضمن بعدد 50 صحيفة 1 كناش 49 بتاريخ 27 مارس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57482 - 75

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020

طالب التحفيظ السيد :  عبد الرحمان مقتاد بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض ضربانة".

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  مكرس دوار 

بني حسان

مساحته : 70 ار  50  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العربي بن احلاج

شرقا : طريق عمومي؛
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جنوبا : ورثة احمد مرغاتي

غربا : ورثة العربي بن احلاج

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  عقد بيع محرر ثابت التاريخ في 15 يناير 2019

2 -  عقد بيع محرر ثابت التاريخ في 10 يوليو 2020

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 سبتمبر 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57483 - 75

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : مليكة فخار بنت بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ضاية الشرقي".

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  الشعيبات 

دوار سيدي عبد القادر

مساحته : 46 ار  62  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية بعرض 05 امتار وعقبة عبد اهلل

شرقا : بديعة فخار

جنوبا : بديعة فخار وزكرياء عبد القادر

غربا : احلسني اخلديري وحليمة فخار

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 30 موافق   1441 الثاني  ربيع   03 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم    -  1

بتاريخ 31 دجنبر 2019 عدد 309 صحيفة 01  نوفمبر 2019 مضمن 

سجل االمالك رقم 50.

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57484 - 75

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : مليكة فخار بنت بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بلكراكر".

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  الشعيبات 

دوار سيدي عبد القادر

مساحته : 25 ار  63  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حليمة فخار

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31127 - 75

جنوبا : بديعة فخار 

غربا : الطريق اجلهوية رقم 316 بعرض 30 مترا.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1441 موافق 30 نوفمبر 2019 

مضمن بتاريخ 31 دجنبر 2019 عدد 309 صحيفة 01 سجل االمالك رقم 50.

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57485 - 75

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : مليكة فخار بنت بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد بياضة".

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  الشعيبات 

دوار الغزاونة

مساحته : 05 ار  05  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية بعرض 10 امتار 

شرقا : بديعة فخار

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 32202 - 75

غربا : حليمة فخار

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1441 موافق 30 نوفمبر 2019 

مضمن بتاريخ 31 دجنبر 2019 عدد 307 صحيفة 01 سجل االمالك رقم 50.

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57486 - 75

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : مليكة فخار بنت بوشعيب

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

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  الشعيبات 

دوار الغزاونة

مساحته : 86 ار  57  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطالب التحفيظ عدد 32237 - 75 - 32236 - 75 - 32235 - 75 

شرقا : طريق عمومية
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جنوبا : بديعة فخار

غربا : خديجة عبير ومطالب التحفيظ عدد 31548 - 75 - 31619 - 75.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1441 موافق 30 نوفمبر 2019 

مضمن بتاريخ 31 دجنبر 2019 عدد 307 صحيفة 01 سجل االمالك رقم 50.

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 

الساعة 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 57487 - 75

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : حليمة فخار بنت بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد بياضة".

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  الشعيبات 

دوار الغزاونة

مساحته : 05 ار  05  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية بعرض 10 امتار 

شرقا : مليكة فخار

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 32202 - 75

غربا : طريق عمومية بعرض 10 امتار 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1441 موافق 30 نوفمبر 2019 

مضمن بتاريخ 31 دجنبر 2019 عدد 308 صحيفة 01 سجل االمالك رقم 50.

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 

الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 57488 - 75

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : حليمة فخار بنت بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بلكراكر".

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  الشعيبات 

دوار سيدي عبد القادر

مساحته : 25 ار  63  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زكرياء عبد القادرو احلسني اخلديري وصطاف احلسني 

شرقا : زكرياء عبد القادر و مطلب التحفيظ عدد 31127 - 75.

جنوبا : مليكة فخار

غربا : الطريق اجلهوية رقم 316 وصطاف مصطفى وصطاف نور الدين 

وصطاف فاطمة وورثة زكرياء اخلال. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1441 موافق 30 نوفمبر 2019 

مضمن بتاريخ 31 ديسمبر 2019 عدد 145 صحيفة 01 سجل االمالك رقم 51.

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 57489 - 75

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : حليمة فخار بنت بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ضاية الشرقي".

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  الشعيبات 

دوار سيدي عبد القادر

مساحته : 46 ار  62  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

وقناة   75  -  7313 عدد  العقاري  والرسم  القادر  عبد  زكرياء   : شماال 

املكتب الوطني للماء الصالح للشرب

شرقا : طريق عمومية عرضها 05 امتار.

جنوبا : مليكة فخار

غربا : احلسني اخلديري. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1441 موافق 30 نوفمبر 2019 

مضمن بتاريخ 31 ديسمبر 2019 عدد 145 صحيفة 01 سجل االمالك رقم 51.

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 

الساعة 15 : 00 زواال.

مطلب رقم 57490 - 75

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020

طالبة التحفيظ السيدة : حليمة فخار بنت بوشعيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الغالية".

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  الشعيبات 

دوار الغزاونة

مساحته : 77 ار  45  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بديعة فخار

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31589 - 75
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جنوبا : مطلب التحفيظ 31560 - 75

غربا : ممر عمومي بعرض 05 امتار 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1441 موافق 30 نوفمبر 

سجل   01 صحيفة   308 عدد   2019 دجنبر   31 بتاريخ  مضمن   2019

االمالك رقم 50.

2020على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 

الساعة 16 : 00 عصرا.

مطلب رقم 57491 - 75

تاريخ اإليداع : 04 اغسطس 2020

طالب التحفيظ السيد : العربي خصيب بن الشرقي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بقعة الرمل".

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة  سيدي اسماعيل جماعة  الشعيبات 

دوار سيدي عبد القادر

مساحته : 35 ار  19  سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : خصيب العربي وورثة الشرقي ولد عائشة بنت العربي

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2393 - 75

جنوبا : نعيمة بنت اجلياللي بن حلميرة

غربا : ورثة احلاج امحمد بن بوشعيب بن حلميرة 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 25 جمادى الثانية 1426 

موافق فاحت اغسطس 2005 مضمنة بتاريخ 16 - 09 - 2005 عدد 231 

صحيفة 178 كناش االمالك 24.

2020على  اكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا

احملافظ املساعد  بسيدي اسماعيل - الزمامرة

مبارك السوسي     

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1880 - 76

تاريخ اإليداع : 07 يوليو 2020. 

طالبا التحفيظ :

1 -  السيد يوسف اغزيل اجملاهد بن احمد ؛

2 -  السيد رشيد الزيدي بن احمد؛

على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " البركة" ؛             

نوعـه : أرض عارية.

حي  مرتيل  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

السواني احملل املدعو : اجنان الكبير.

مساحتـه : 01 آر 13 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال :  الطريق ؛

شرقا :  محمد اعجولو؛

جنوبا : محمد اعجولو ؛

غربا :  محمد اعجولو ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 -  نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 11 محرم 1415 املوافق لـ 

21 يوليو 1994؛

2 -  نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 11 صفر 1437 املوافق لـ 

23 نوفمبر 2015؛

لـ  املوافق    1437 رجب   من   28 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -  3

06  ماي2016؛   

بتاريخ 30 سبتمبر 2019 حتت  االمضاء  -  تفويض عرفي مصحح   4

عدد 25173 و 03 اكتوبر 2019  حتت عدد 2034 ؛

5 -  شهادة إدارية صادرة عن اجلماعة احلضرية مبرتيل حتت رقم 2086  

مؤرخة في 19 - 09 - 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 سبتمبر 2020 على 

الساعة 09 : 00 صباحا . 

مطلب رقم 1881 - 76

تاريخ اإليداع : 08 يوليو 2020. 

طالبو التحفيظ : 

1 -  السيدة السعدية الزاهدي بنت رحال؛

2 -  السيد عبد الغني الناصري بن بوشعيب؛

3 -  السيد يوسف الناصري بن بوشعيب؛

4 -  السيد ياسني الناصري بن بوشعيب؛

5 -  السيد حمزة الناصري بن بوشعيب؛

على الشياع مناصفة بينهم.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار الناصري " ؛             

نوعـه : أرض بها بناية ذات طابق حتت ارضي و سفلي و طابقني علويني.

احملل  للفنيدق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو : كنديسة.

مساحتـه : 01 آر 69 س تقريبا؛
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حـدوده : 

شماال :  احمد البقالي ؛

شرقا :  احلسني الغماري؛

جنوبا : ممر ؛

غربا :  الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 1404 الثاني  ربيع  من   14 في  مؤرخ  عدلي  واحد  رسم  نسخة    -  1

املوافق لـ 18 يناير 1984؛

  1405 االول   ربيع   08 في  مؤرخ  عدلي  مقاسمة  رسم  نسخة    -  2

املوافق لـ 02  ديسمبر 1984؛ 

 1406 القعدة  ذي  من   21 في  مؤرخ  توكيل عدلي  رسم  -  نسخة   3

املوافق لـ 28 يوليو 1986؛

-   نسخة رسم اختصاص عدلي مؤرخ في 19 من شعبان 1424   4

املوافق لـ 13 اكتوبر 2003؛

5 -   نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 من شوال 1425 املوافق لـ 

03 دجنبر 2004؛

6 -  عقد تخلي عن عقار محرر من طرف االستاذ محمد خدلي محام 

بهيئة الدار البيضاء و مصادق عليه بتاريخ 09 - 04 - 2018؛

7 -  شهادة إدارية صادرة عن اجلماعة احلضرية الفنيدق حتت رقم 15 - 18  

مؤرخة في 16 - 08 - 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 سبتمبر 2020 على 

الساعة 12 : 00 ظهرا . 

مطلب رقم 1882 - 76

تاريخ اإليداع : 08 يوليو 2020. 

طالبتا التحفيظ : 

1 -  السيدة  ليلى فاهر بنت بوشعيب ؛

2 -  السيدة آيات حجلي بنت عبد اهلل ؛

على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ليلى و آيات" ؛             

نوعـه : أرض عارية.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو : 

حي أحريق.

مساحتـه : 10 آر تقريبا؛

حـدوده : 

شماال :  الطريق ؛

شرقا :  الطريق ؛

جنوبا : مصطفى عبد السالم شقور ؛

غربا :  مصطفى عبد السالم شقور ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 -  صورة شمسية مصادق عليها لنسخة رسم اثبات ملكية عدلي 

مؤرخ في 06 ذي القعدة 1398 املوافق لـ 09 أكتوبر 1978؛

2 -  صورة شمسية مصادق عليها لنسخة رسم تنازل عدلي مؤرخ 

في 09 رجب 1401 املوافق لـ 14 ماي 1982؛

3 -  صورة شمسية مصادق عليها لرسم توكيل عدلي مؤرخ في

 08 ربيع الثاني  1410  املوافق لـ 08  نوفمبر 1989؛  

لـ  املوافق   1435 شوال  من   28 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -  4

25 أغسطس 2014؛

5 -  صورة شمسية مصادق عليها لوكالة عرفية مصححة اإلمضاء 

بتاريخ 19 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 28 سبتمبر 2020 على 

الساعة 10 : 00 صباحا . 

مطلب رقم 1883 - 76

تاريخ اإليداع : 04 أغسطس  2020. 

طالبا التحفيظ : 

1 -  السيد عز الدين حنفي بن عبد الرحمان ؛

2 -  السيدة سلمى باعالل بنت امبارك؛

على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " األنوار" ؛             

نوعـه : أرض فالحية.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو : 

حي أحريق الواد املالح الدريوات.

مساحتـه : 01 هـ تقريبا؛

حـدوده : 

شماال :  الطريق ؛

شرقا :  زنقة عرضها 04 أمتار؛

جنوبا : طريق عرضها 50 متر ؛

غربا :  زنقة عرضها 06 أمتار ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 -  نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 من جمادى االولى 1396 

املوافق لـ 22 ماي 1976؛

2 -  نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 من رجب 1401 املوافق 

لـ 26 ماي 1981؛

3 -  صورة شمسية مصادق عليها من نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ 

في 29 من محرم 1409 املوافق لـ 12 سبتمبر 1988؛

4 -  صورة شمسية مصادق عليها من نسخة رسم واحد عدلي مؤرخ 

في 29 من ذي القعدة  1409 املوافق لـ 03 يوليو 1989؛

ربيع األول 1414  -  نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 18 من   5

املوافق لـ 06 سبتمبر 1993؛

6 -  صورة شمسية مصادق عليها من نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ 

في 19 من ربيع األول   1414 املوافق لـ 07 سبتمبر 1993؛

7 -  صورة شمسية مصادق عليها من نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ 

في 24 من ذي القعدة  1414 املوافق لـ 06 ماي 1994؛

8 -  صورة شمسية مصادق عليها من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 16 من 

ربيع األول  1433 املوافق لـ 10 فبراير 2012؛

9 -  صورة شمسية مصادق عليها من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 

23 من رمضان  1433 املوافق لـ 12 أغسطس 2012؛
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 1433 شوال  من   19 في  مؤرخ  عدلي  إختصاص  رسم  نسخة    -  10

املوافق لـ 07 سبتمبر 2012؛

11 -  صورة شمسية مصادق عليها من رسم إختصاص عدلي مؤرخ 

في 19 من جمادى الثانية  1437 املوافق لـ 29 مارس 2016؛

12 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 من جمادى الثانية  1441  املوافق 

لـ 17  فبراير 2020؛   

13 -  شهادة إدارية صادرة عن اجلماعة احلضرية مبرتيل حتت رقم 623  

مؤرخة في 10 - 04 - 2020.

2020 على  أكتوبر   05  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق -  الفنيدق 

عبد العزيز عاكف    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5002 - 81

تاريخ اإليداع  : 29 يوليو 2020.

طالبة التحفيظ : فاطمة ابن جال بنت احلسني.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الفرح".       

نوعه  : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول.

موقعه  : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الفرح.

مساحته : 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛

شرقا : الزنقة؛ 

جنوبا : فاطنة السوسية؛ 

غربا : بوشعيب العواني. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رقم 53  العقار  1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 261 ص 204 كناش 

بتاريخ 09 - 06 - 1998 توثيق تيفلت.

بتاريخ  2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 80 ص 70 كناش 1 رقم 40 

17 - 02 - 1978 توثيق تيفلت.

3. رخصة البناء مؤرخة في 04 - 09 - 1980.

4.نسخة طبق االصل لرخصة السكن رقم 227 بتاريخ 17 - 08 - 2010.

 109 رقم  املؤقت  التسليم  وقرار  محضر  من  األصل  طبق  نسخة   .4

بتاريخ 23 - 07 - 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة 11  : 30 د.

مطلب رقم 5003 - 81

تاريخ اإليداع  : 05 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : شركة حدائق رباب ش.ذ.م.م ميثلها السيد ياسر بوقيش.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان شعبة البيار ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك رباب".       

نوعه  : ارض فالحية بها بئر واشجار.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوطيب.

مساحته : 06 هـ 53 آر 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : قبدي حفيظ وقبدي رشيد؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 10371 - 16 وورثة السباعي الطيبي؛ 

جنوبا : قبدي فاطمة بنت بحراوي وورثة قبدي بنعاشير؛ 

غربا : واد الريبعة. 

العينية والتحمالت العقارية : خط وعمود كهربائيني، طريق  احلقوق 

عمومية، شعبة. 

أصل امللك : 

رقم 51  العقار  1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 253 ص 306 كناش 

بتاريخ 12 - 07 - 2019 توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية لرسم ملكية عدلي ضمن اصله بعدد 415 ص 259 

كناش العقار رقم 20 بتاريخ 22 - 04 - 2009 توثيق تيفلت.

3. نسخة رسمية لرسم استدراك عدلي ضمن اصله بعدد 345 ص 

243 كناش اخملتلفة رقم 10 بتاريخ 15 - 01 - 2013 توثيق تيفلت.

4. نسخة رسمية لرسم اراثة وفريضة عدلي ضمن اصله بعدد 282 

ص 350 كناش التركات رقم 05 بتاريخ 01 - 11 - 2010 توثيق تيفلت.

5.شهادة ادارية عدد 34 بتاريخ 12 - 09 - 2019.

2020 على  اكتوبر   06  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11  : 30 د.

مطلب رقم 5004 - 81

تاريخ اإليداع  : 06 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : احمد عليجو بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البيرات ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " البيرات ".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار احلرابلة.

مساحته : 65 آر 77 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 35262 - 16 ؛

شرقا : الطريق العمومية من ورائها ميلود بن حمادي؛ 

جنوبا : الطريق العمومية من ورائها احمد بن حمادي ؛ 
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غربا : الطريق العمومية. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 57 رقم  العقار  كناش   07 ص   07 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  1.رسم 

بتاريخ 13 - 03 - 2020 توثيق تيفلت.

2020 على  اكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5005 - 81

تاريخ اإليداع  : 06 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : احمد عليجو بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البيرات ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " البيرات ".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار احلرابلة.

مساحته : 02 آر 32 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد بن ميلود ؛

شرقا : الطريق العمومية ؛ 

جنوبا : الطريق العمومية من ورائها احمد عليجو ؛ 

غربا : الطريق العمومية من ورائها احمد عليجو. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 57 رقم  العقار  كناش   07 ص   07 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  1.رسم 

بتاريخ 13 - 03 - 2020 توثيق تيفلت.

2020 على  اكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 5006 - 81

تاريخ اإليداع  : 06 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : احمد عليجو بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البيرات ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " البيرات ".       

نوعه  : ارض فالحية بها بنايات وبئر.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار احلرابلة.

مساحته : 82 آر 30 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العربي البجاوي ؛

شرقا : الطريق العمومية من ورائها احمد عليجو والطريق االقليمية؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 219 - 81 ؛ 

غربا : ورثة محمد بن البقال. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 57 رقم  العقار  كناش   05 ص   06 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  1.رسم 

بتاريخ 13 - 03 - 2020 توثيق تيفلت.

2020 على  اكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11  : 00 د.

مطلب رقم 5007 - 81

تاريخ اإليداع  : 06 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : مرجان سعيد بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان عني احلجامني ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان عني احلجامني ".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو كعبات.

مساحته : 01 هـ 43 آر 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : واد عني احلجامني ؛

شرقا : ايت صالح حجو ومن معه ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 69394 - 13 ؛ 

غربا : حميد صالح. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 62 ص 76 كناش العقار رقم 57 بتاريخ 

30 - 03 - 2020 توثيق تيفلت.

2.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 239 ص 298 كناش العقار رقم 54 

بتاريخ 10 - 01 - 2020 توثيق تيفلت.

2020 على  اكتوبر   07  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     



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 : الرسم العقاري عدد 118262 - 02؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 25130 - 02؛ 

جنوبا : احلبوس؛

غربا : قطعة القوات املسلحة املكية، احلبوس.

طالب التحفيظ : السيد أحمد حرود بن محمد. 

مطلب رقم 26723 - 02

اسم امللك : العرجاء.

موقعه : إقليم جرادة، قيادة سيدي بوبكر- رأس عصفور، جماعة رأس 

عصفور القروية، دوار أوال موسى بن احمد.

مساحته : 01 هـكتار 69 آر 14 سنتيار .

نوعه : : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الس احميدة، ورثة خلوة الطيب؛

شرقا : ورثة خلوة الطيب ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 118262 - 02؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 26724 - 02؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن الس بن محمد.

مطلب رقم 26734 - 02

اسم امللك : تيلمامت.

القروية، جماعة مستفركي  إسلي  واد  قيادة  : عمالة وجدة،  موقعه 

القروية، احملل املدعو تيلمامت.

مساحته : 02 هـ 60 آر 67 سنتيار .

نوعه : : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : الطريق اجلهوية رقم 6030 بعرض 30 متر، واد مستفركي؛

شرقا : واد مستفركي؛ 

جنوبا : بلخضر احمد بن اجلياللي، مطلب التحفيظ رقم 26733 - 02، 

الرسم العقاري عدد 132645 - 02؛

غربا : ساملي عائشة، سهلي ملياني ومن معه، جلولي عبد الناصر؛

طالب التحفيظ : السيد محمد محب بن محمد بن عمرو.

مطلب رقم 26736 - 02

اسم امللك : البياض.

موقعه : إقليم جرادة، جماعة كفايت القروية.

مساحته : 90 آر 27 سنتيار .

نوعه : : أرض فالحية

محافظة وجدة

مطلب رقم 24973 - 02

اسم امللك : ملك خلدون.

موقعه : وجدة حي احملمدي، زنقة محمد غرنيط، رقم 4.

مساحته : 01 آر 65 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرحاض وغرفة وغرفة 

املهمالت بالسطح. 

اجملاورون : 

شماال : شريف بكاوي، زنقة بعرض 10 امتار، فاطنة هواري؛

شرقا : الرسم العقاري 43380 - 02؛ 

جنوبا : املكي ارغيو؛

غربا : زنقة أحفير.

طالب التحفيظ : السيد إدريس خلدون بن العيد بن سلطان.

مطلب رقم 25076 - 02

اسم امللك : الصنم.

موقعه : إقليم فجيج، جماعة بني تدجيت، احملل املدعو الصنم.

مساحته : 13 هكتار 70 آر 08 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وبئرين وحوض مائي.

اجملاورون : 

شماال : واد اخلرواع؛

شرقا : ميموش حلسن؛ 

جنوبا : جبل بوفرمة ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 25101 - 02.

طالب التحفيظ : السيد موالي الزهيد شكري بن احلسن.

مطلب رقم 25129 - 02

اسم امللك : الدرو 1.

موقعه : إقليم جرادة، قيادة سيدي بوبكر- رأس عصفور، جماعة رأس 

عصفور القروية، دوار أوال موسى بن احمد.

مساحته : 01 هكتار 22 آر 07 سنتيار.

نوعه : : أرض فالحية.
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اجملاورون : 

بلخيري  علي،  بلخيري   ،02  -  26748 رقم  التحفيظ  مطلب   : شماال 

احمد، ساقية عمومية؛

شرقا : واد احلي؛ 

جنوبا : ودغيري عبد احلق، ورثة حمزاوي محمد بلهاشمي ؛

غربا : ساقية عمومية، حمزاوي البشير؛

طالب التحفيظ : السيد البشير بوتزرزايت بن محمد.

مطلب رقم 26761 - 02

اسم امللك : ملك تالهيمت.

موقعه : وجدة، طريق العونية، زنقة عواجة.

مساحته : 02 آر 47 سنتيار .

نوعه : : أرض بها بناية من سفلي ميزانني وطابقني علويني.

اجملاورون : 

عدد  العقاري  الرسم   ،02  -  148143 عدد  العقاري  الرسم   : شماال 

148144 - 02؛

شرقا : تالهيمت عباس؛ 

جنوبا : شارع رقم 29 بعرض 30 متر؛

غربا : تالهيمت فاطنة، الرسم العقاري عدد 126318 - 02؛

طالبا التحفيظ : 

- السيد تالهيمت بلقاسم بن أحمد، بنسبة متلك 2/3 جزء.

-السيدة تالهيمت نزهة بنت أحمد، بنسبة متلك 1/3 جزء.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة بالنيابة

سعيد مغار    

محافظة الرباط - حسان 

مطلب رقم 41201 - 03

اسم امللك : "منازل زنقة احلوت "

موقعه : الرباط، اجلماعة احلضرية حلسان املدينة القدمية،منازل زنقة احلوت.

وقع حتديده في : 09 ابريل 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 96 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : ورثة املهدي الرغاي، خديجة الكاديري،

شرقا : ممر غير نافذ،

جنوبا : الزنقة .

غربا : ممر غير نافذ .

طالبة التحفيظ : أوقاف الرباط العامة . 

مطلب رقم 41225 - 03

اسم امللك : " دار الزرافة"

موقعه : الرباط، اجلماعة احلضرية حلسان، االوداية، زنقة زيرارة رقم 2 .

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 31 سنتيار.

فناء  و  أول  طابق  و  أرضي  طابق  من  مكونة  بناية  بها  أرض   : نوعه 

بالطابق األرضي ثم سطح .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 136838 - 03

شرقا : رضوان الكمرة

جنوبا : الزنقة.

غربا : الرسم العقاري 136838 - 03

الرقبة  )امللك اخلاص( بصفنها مالكة حلق  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

فرانسوا بوران بصفته مالكا حلق الزينة.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 41106 - 03

امللك املسمى : " اية "

الكائن بالرباط، اجلماعة احلضرية حلسان،

زنقة سيدي ابراهيم، رقم 16. حي العكاري

طالب التحفيظ : السيد مبارك ناشطي بن احمد.

وقع حتديده في : 21 فبراير 2017

إ ن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن : الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 839 

املؤرخة في 28 يناير 2015.

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط حسان بالنيابة 

    يس اداود

محافظة فاس

مطلب رقم 25036 - 07

اسم امللك : "اوفقير رصيف"

موقعه : فاس املدينة، امللحقة االدارية االندلس ،اخملفية بورجوع ،عرصة 

الشاميني رقم 18 .

وقع حتديده في : 11 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 21 س

نوعه : أرض بها بناية دات سرداب وسفلي ونصفية وطابقني علويني ومنفعة.
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اجملاورون : 

شمـاال : درب

شرقـا : البرنوصي الصباغ

جنوبـا : درب

غربـا : درب

طالب التحفيظ : السيد احمد اوفقير بن ابراهيم 

احلقوق العينية : حق االتكاء على امللك املدكور لفائدة السيد عزالدين 

مكوار ابتداء من4 امتار من مستوى سطح االرض.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد بالل الهراس بن عبد السالم املالك املسجل اصالة 

عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة طلب أن يسلم له نظيرا جديدا من 

الرسم العقاري عدد2857 - ف املؤسس للملك املدعو "مون اسبوار" 

الكائن بفاس ،حي ملعب اخليل م.ج وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

سلم لها سابقا..

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

احملافظ على األمالك العقارية بفاس

حدو اوحلسن     

محافظة بني مالل

مطلب رقم 44822 - 10
اسم امللك : خرشاشة .

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش 

نوعه : ارض فالحية . 

مساحته : 36 آ 95 س.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 63266 - 10،

جنوبا : طالب التحفيظ؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد 73560 - 10،

غـربا : رسم عقاري عدد 22344 - 10 

طالبو التحفيظ : السيد خالد عباسي بن عالل ومن معه

مطلب رقم 50771 - 10
اسم امللك : تامجرجت.

: إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر  موقعه 

احملل املدعو تامجرجت. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 24 آ 05 س.

اجملاورون : 

شماال : اواخلير زايد ورشيد ركراكي ؛

جنوبا : زاوية؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد 77565 - 10،

غـربا : مدخل والطريق .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرزاق لكويراح بن اجلياللي . 

مطلب رقم 18308 - 10

اسم امللك : اقربان. 

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو " ايت عبد اللولي".

مساحته : 06 آ 99 س .

نوعه : ارض محجرة مغروسة باشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة باسو اوعزيز،

جنوبا : راضي موحى اوموح؛

شرقا : الطريق ؛

غـربا : .راضي موحى اوموح

طالب التحفيظ : صالح حفضي بن موحى . 

مطلب رقم 51110 - 10

اسم امللك : املصطفى موافق. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " بالد كفاي أوالد عياد أوالد سليمان".

مساحته : 48 آ 51 س .

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : العرباوي الكبيرة ،

جنوبا : املصطفى موافق ؛

شرقا : الساقية ؛

غـربا : املنصوري مصطفى.

طالب التحفيظ : املصطفى موافق بن احلسن . 

مطلب رقم 51370 - 10

اسم امللك : الظهر. 

موقعه : بإقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر 

احملل املدعو " اهل سابك الظهر".

مساحته : 31 آ 89 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون بها حوض مائي وأخرى 

بها دار للسكنى ذات سفلي وطابق اول وبنايتني سفليتني
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اجملاورون : 

القطعة األولى

شماال : ورثة موحى بن عبد السالم، ورثة محمد بن حسن ،

جنوبا : سعيد مداني ؛

شرقا : الساقية ؛

غـربا : ممر.

القطعة الثانية

شماال : الساقية

جنوبا : سعيد مداني عبد الرحيم بن محمد

شرقا : ورثة نشيط عالل، ورثة زيتوني سعيد

غـربا : الساقية

طالب التحفيظ : الكبير محفوظ بن محمد . 

مطلب رقم 51380 - 10

اسم امللك : اوميساء 1. 

موقعه : بإقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو 

" دوار الرقابة".

مساحته : 1 آ 94 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص ،

جنوبا : الساقية ؛

شرقا : الساقية ؛

غـربا : فاطمة ماموني.

طالب التحفيظ : املصطفى ماموني بن عالل . 

مطلب رقم 51381 - 10

اسم امللك : اومسياء 2. 

موقعه : بإقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو 

" دوار الرقابة".

مساحته : 6 آ 91 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : الساقية،

جنوبا : كوري حفيظة ومن معها ؛

شرقا : البوعدلي عبد الرحيم ؛

غـربا : ماموني فاطمة.

طالب التحفيظ : املصطفى ماموني بن عالل . 

مطلب رقم 51396 - 10

اسم امللك : فرحاني. 

موقعه : بإقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة أوالد سعيد 

الواد احملل املدعو " دوار ايت احلاج".

مساحته : 2 هـ 11 آ 14 س.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الداودي محمد ومن معه ،

جنوبا : الداودي محمد ومن معه ؛

شرقا : ورثة مصطفى بن محمد، رسم عقاري عدد 55648 - 10، رسم 

عقاري عدد 55807 - 10 ؛

غـربا : رسم عقاري عدد 59862 - 10، سساوي محمد.

طالب التحفيظ : نور الدين فرحاني بن محمد. 

مطلب رقم 51407 - 10

اسم امللك : ثالث. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " دوار جغو بالد ايت حدو عالل".

مساحته : 56 س.

نوعه : دار للسكنى ذات سقلي وثالث طوابق ومرافق

اجملاورون : 

شماال : إبراهيم بامو ،

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : عائشة احلمدي ؛

غـربا : حادة احلمدي.

طالب التحفيظ : حسن ثالث بن محمد . 

مطلب رقم 51421 - 10

اسم امللك : اخلير. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " اوربيع سيدي بوسلهام".

مساحته : 1 آ 03 س .

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 34728 - 10 ،

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : ورثة الرحماني علي بن برشا ؛

غـربا : مطلب التحفيظ عدد 45062 - 10.

طالبو التحفيظ : الضعيف محمد بن حموا ومن معه . 

مطلب رقم 44755 - 10

اسم امللك : االمل.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو وربيع املعدن. 

نوعه : ارض فالحية بها ثالث شجيرات من الزيتون. 

مساحته : 01 آ 45 س.
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اجملاورون : 

شماال : عزيزي صالح وعزيزي ولعيد؛

جنوبا : ممر وساقية؛ 

شرقا : عزيزي صالح وعزيزي ولعيد ،

غـربا : برشى محمد .

طالبة التحفيظ : السيدة رقية وربيع بنت محمد .

مطلب رقم 45074 - 10

اسم امللك : قرب ايت تابية.

احملل  امبارك  اوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  اقليم   : موقعه 

املدعو"دوار ايت ابراهيم ".

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 02 آ02 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ارض عارية؛

شرقا : مطلب عدد24532 - 10 ؛ 

غـربا : مجاور غير معروف. 

طالب التحفيظ : السيد زاهر محمد بن احلسن.

مطلب رقم 50940 - 10

اسم امللك : ملك حسناء.

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو تطاوين . 

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق. 

مساحته : 93 س.

اجملاورون : 

شماال : عطاوي عبد الرحيم؛

جنوبا : الطريق؛ 

شرقا : سيدي العربي الشرقاوي ،

غـربا : كوبعيمي صالح .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان عطاوي بن احلسني . 

مطلب رقم 51269 - 10

اسم امللك : خداش 1.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اللة بقاشة . 

نوعه : ارض عارية. 

مساحته : 06 آ 16 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بودوان خليفة وورثة اخداش العربي؛

جنوبا : ورثة شريف محمد وورثة شريف احمد؛ 

شرقا : ورثة العتابي محمد ،

غـربا : فطمة اخداش .

طالبة التحفيظ : السيدة فطمة خداش بنت العربي . 

مطلب رقم 24157 - 10

اسم امللك : مبروك .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو بالد بن عدي. 

نوعه : ارض عارية. محاطة بصور ومغطاة بقصدير 

مساحته : 02 آ 79س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مطيع ورسم عقاري عدد 2618 -ب؛

جنوبا : شارع؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد 12404 - 10،

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

طالب التحفيظ : السيد علي بن احلاج موحى اشباح. 

مطلب رقم 35498 - 10

اسم امللك : اعبروات.

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

سمكت احملل املدعو دوار ايت داود اوموسى. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 03 هـ 69 آ 35 س .

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

جنوبا : محمد امون ومحمد ايت صالح ؛ 

شرقا : اخلطيب عبد الرزاق ،

غـربا : محمد العياشي .

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

مطلب رقم 35499 - 10

اسم امللك : كركور الطوافة.

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

سمكت احملل املدعو دوار ايت داود اوموسى. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 04 هـ 99 آ 25 س.

اجملاورون : 

شماال : احلاج اوحى؛

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

شرقا : رسم عقاري عدد 84030 - 10 ،

غـربا : يوسف ايت عطو .

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

مطلب رقم 51125 - 10

اسم امللك : مدرسة أوالد كناو.

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

احملل املدعو مدرسة أوالد كناو . 
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نوعه : ارض بها بنايات مدرسية . 

مساحته : 01 هـ 90 آ 77 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر ؛

جنوبا : ممر؛ 

شرقا : ممر ،

غـربا : ممر ومسلك .

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 51285 - 10

اسم امللك : اخلير.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة تاكزيرت احملل 

املدعو فرياطة . 

نوعه : ارض فالحية . 

مساحته : 07 هـ 45 آ 40 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر ؛

جنوبا : ارتفاق الساقية؛ 

شرقا : معوني عمر ،

غـربا : ممر .

طالبو التحفيظ : السيدة عائشة عامر بنت سليمان ومن معها .

مطلب رقم 51341 - 10

اسم امللك : مدرسة ايت ايدر.

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

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية . 

مساحته : 14 أ 18 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر ؛

جنوبا : ممر؛ 

شرقا : ممر ،

غـربا : ممر ومسلك .

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

مطلب رقم 51376 - 10

اسم امللك : احلمري.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر احملل املدعو احلمري. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون بجزء منها بناية سفلية، 

حوض مائي وبئر. 

مساحته : 02 هـ 40آ 83 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت العتقي ؛

جنوبا : مطلب عدد 51375 - 10؛ 

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

غـربا : لفضالي كبور ومن معه وساقية .

طالب التحفيظ : السيد الشرقي عابي بن محمد

مطلب رقم 51399 - 10

اسم امللك : الهاني.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي الصفا. 

نوعه : ارض عارية بجزء منها بناية سفلية عبارة عن متجر وطابقني ومرافق. 

مساحته : 74 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛

جنوبا : ارتفاق الساقية؛ 

شرقا : ورثة حسونة محمد ،

غـربا : زاوية .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة الهاني بنت محمد

مطلب رقم 51400 - 10

اسم امللك : احلمري 1.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر  احملل املدعو 

احلمري أوالد حمدان سيدي جابر 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون. 

مساحته : 52 آ 26 س.

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية؛

جنوبا : مطلب عدد 49026 - 10 محمد حفوظ؛ 

شرقا : ورثة العافية عالل،

غـربا : ورثة حفوظ.

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

مطلب رقم 51401 - 10

اسم امللك : احلمري.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر  احملل املدعو 

احلمري أوالد حمدان سيدي جابر. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون بجزء منها بئر وحوض مائي، 

مساحته : 02 هـ 38 آ 37 س.

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية؛

جنوبا : ارتفاق الساقية؛ 

شرقا : ورثة العافية عالل ،

غـربا : ارتفاق الساقية .

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

مطلب رقم 51404 - 10

اسم امللك : احمد امني.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو النخيلة 2. 
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نوعه : دار للسكنى دات سفلي وطابق اول. 

مساحته : 88 س .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : ابوزاد رشيد ؛ 

شرقا : بازاد هشام وعطار عبد الرزاق ،

غـربا : ساقية .

طالب التحفيظ : السيد الشاهدي اجلياللي بن احمد.

مطلب رقم 51410 - 10

اسم امللك : نعيمة ايت امحند.

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

مجاط سيدي حمو الزين 

نوعه : ارض عارية. 

مساحته : 01 آ .

اجملاورون : 

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

جنوبا : الزنقة؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد 54259 - 10،

غـربا : البرهمي احمد.

طالبو التحفيظ : السيدة نعيمة صاديق بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 51412 - 10

اسم امللك : النخيل.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو نوايل اخملزن. 

نوعه : بناية دات سفلي وطابق اول. 

مساحته : 49 س.

اجملاورون : 

شماال : امباركة العايدي؛

جنوبا : الزنقة؛ 

شرقا : ورثة فطومة روحية،

غـربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد البوعزاوي القريشي بن محمد

مطلب رقم 51413 - 10

اسم امللك : مرينو.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد حمدان الدار اجلديدة. 

نوعه : بناية دات سفلي وطابق اول ومرافق. 

مساحته : 97 س.

اجملاورون : 

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

عدد 54976 - 10؛

جنوبا : الزنقة؛ 

شرقا : احلاج سعيد عريف ،

غـربا : رسم عقاري عدد 58039 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد. رشيد مرين بن محمد 

مطلب رقم 51416 - 10

اسم امللك : بجدة .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد عياد أوالد زهرة. 

نوعه : ارض عارية. 

مساحته : 79 س.

اجملاورون : 

شماال : فتيحة عكراش؛

جنوبا : ميدون البشير؛ 

شرقا : الزنقة،

غـربا : بوزيد فطومة ومن معها .

طالب التحفيظ : السيد.عبد احلفيظ بجدة بن صالح .

مطلب رقم 51423 - 10

اسم امللك : ارض باغزر 4.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو اغزار. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 86 آ 45 س.

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية؛

جنوبا : الدمناتي احلسني؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد -8245ب،

غـربا : ممر.

طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحمان اللطيمي بن محمد ومن معه

مطلب رقم 51424 - 10

اسم امللك : ارض باغزر 3.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش  احملل املدعو اغزار. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 92 آ 79 س.
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اجملاورون : 

شماال : ايت الباز؛

جنوبا : ساقية وايت الهاشمي محمد؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد 8245 -ب،

غـربا : ممر.

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

مطلب رقم 51425 - 10

اسم امللك : ارض باغزر 2.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش  احملل املدعو اغزار. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 02 هـ 78 آ 46 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة رابحة املودن؛

جنوبا : ارتفاق الساقية؛ 

شرقا : ورثة ايت هنية ورسم عقاري 8245 -ب،

غـربا : ممر.

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

مطلب رقم 51426 - 10

اسم امللك : ارض باغزر1 .

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو اغزار. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 56 آ 67 س.

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحمان ايت هنية ومن معه؛

جنوبا : مصطفى ايت بوعبيد ؛ 

شرقا : ارتفاق الساقية،

غـربا : ورثة ايت وراس .

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

مطلب رقم 51441 - 10

اسم امللك : عبد الرزاق .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد الكرابزية. 

نوعه : دار للسكنى دات سفلي . 

مساحته : 82 س.

اجملاورون : 

شماال : شكير مولودة ومن معها ؛

جنوبا : حسن بناصر ومن معه؛ 

شرقا : الزنقة،

غـربا : رسم عقاري عدد 88558 - 10 ودياني عزيز .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرزاق الفضالوي بن احمد . 

مطلب رقم 51447 - 10

اسم امللك : اطلس.

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

سمكت احملل املدعو زمكيل. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 13 آ 77 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة محمد بن العربي؛ 

شرقا : ورثة محمد بن العربي،

غـربا : بن عباس محمد.

طالب التحفيظ : السيد سعيد اخوية بن موحى. 

مطلب رقم 51450 - 10

اسم امللك : اخلير.

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

نوعه : دار للسكنى دات سفلي طابق اول ومرافق. 

مساحته : 50 س.

اجملاورون : 

شماال : عبد الغاني بن ادريس ومن معه؛

جنوبا : مدخل؛ 

شرقا : رابحة حرشاوي وعفيف محمد ومن معه،

غـربا : مدخل.

طالب التحفيظ : السيد بوجمعة رائد ابن رحال. 

مطلب رقم 51451 - 10

اسم امللك : ملك طاليب 1

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواحلنصالي القصبة الكبيرة. 

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق. 

مساحته : 22 س.
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اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد34578 - 10؛

جنوبا : الزنقة؛ 

شرقا : ملك االحباس،

غـربا : مدخل.

طالب التحفيظ : السيد محي الدين طاليب بن عزيز 

مطلب رقم 51457 - 10

اسم امللك : كنزة .

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر احملل املدعو احلمري. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 02 هـ 14 آ 51 س.

اجملاورون : 

شماال : فكري محمد ورسم عقاري عدد 69670 - 10؛

جنوبا : الطريق ؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد 34337 - 10،

غـربا : ارتفاق الساقية .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بنموسى بنت احمد. 

مطلب رقم 51465 - 10

اسم امللك : القربابية.

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

كطاية احملل املدعوالقربابية. 

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 01 هـ 11 آ 81 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 37875 - 10 ؛

جنوبا : الغاشي بلكاسم، رسم عقاري عدد 59046 - 10 الصوفي صالح؛ 

شرقا : ممر ،

غـربا : مطلب عدد 37875 - 10 والغاشي رحال .

طالب التحفيظ : السيد الهابي محمد. 

مطلب رقم 51472 - 10

اسم امللك : حميد.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو ايت تسليت. 

نوعه : دار للسكنى ،دات قبو ، سفلي وطابق اول 

مساحته : 63 س.

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية؛

جنوبا : الزنقة؛ 

شرقا : الزنقة،

غـربا : بومزوغ عبد اجمليد.

طالب التحفيظ : السيد حميد بنيشو بن احمد. 

مطلب رقم 51473 - 10

اسم امللك : شريف 1.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواللة بقاشة. 

نوعه : ارض محجرة. 

مساحته : 03 آ 32 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

جنوبا : ورثة واعراب سعيد وواعراب عبد اهلل؛ 

شرقا : ممر،

غـربا : ممر.

طالبو التحفيظ : السيدة خديجة مصلح بنت عالل ومن معها . 

مطلب رقم 51474  - 10

اسم امللك : شريف 2.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواللة بقاشة. 

نوعه : ارض عارية. 

مساحته : 82 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

جنوبا : ممر؛ 

شرقا : اخداش العربي ،

غـربا : ممر .

طالبو التحفيظ : السيدة خديجة مصلح بن عالل ومن معها . 

مطلب رقم 51478 - 10

اسم امللك : هبة .

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

اوالد ايوب. 

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

مساحته : 01آ 52 س.

اجملاورون : 

شماال : العزيري كبير؛

جنوبا : لوبان محمد والغزافن عبد اهلل؛ 
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شرقا : صفصافي محمد وبناصر إسماعيل ،
غـربا : مدخل ودحماني مولود ومن معه.

طالبو التحفيظ : السيدة سميرة عز الدين بنت علي ومن معها . 

مطلب رقم 51481 - 10
اسم امللك : اعكو .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة ايت تسليت . 
نوعه : ارض عارية. 
مساحته : 14 س.

اجملاورون : 
شماال : مدخل؛

جنوبا : ورثة طراوي ايت موحى؛ 
شرقا : كسار الصاحلة،

غـربا : 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

طالبو 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
طالب 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 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 
الشرقي الشوبي     

محافظة سطات

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي لرميا

إقليم سطات.

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بسطات  العقارية  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(.

 33548 - 33532 - 33499 - 33471 - 33458 - 33455 - 33417 - 33352

 -  33679  -  33678  -  33676  -  33673  -  33671  -  33648  -  33591  -

 33774 - 33770 - 33760 - 33757 - 33755 - 33741 - 33728 - 33695

 -  33839  -  33815  -  33811  -  33805  -  33799  -  33795  -  33781  -

 34679 - 34637 - 34597 - 34503 - 34476 - 34453 - 34442 - 33842

 -  34802  -  34799  -  34794  -  34753  -  34746  -  34732  -  34730  -

 34867 - 34866 - 34865 - 34862 - 34861 - 34856 - 34832 - 34822

 -  35027  -  35023  -  34990  -  34971  -  34878  -  34877  -  34875  -

 36788 - 35334 - 35315 - 35306 - 35294 - 35274 - 35093 - 35057

 -  37623  -  37599  -  37572  -  37555  -  37499  -  37185  -  36883  -

 37699 - 37674 - 37672 - 37642 - 37641 - 37632 - 37631 - 37630

 -  38469  -  38467  -  38274  -  38157  -  37948  -  37870  -  37781  -

 39684 - 39541 - 39536 - 39430 - 39408 - 39400 - 39202 - 38697

 -  40210  -  40061  -  40038  -  39928  -  39862  -  39796  -  39749  -

 33469 - 33337 - 40511 - 40448 - 40379 - 40367 - 40361 - 40322

 -  33650  -  33631  -  33625  -  33618  -  33607  -  33540  -  33530  -

 33862 - 33840 - 33838 - 33836 - 33806 - 33753 - 33684 - 33680

 -  34759  -  34747  -  34590  -  34482  -  34452  -  34375  -  33871  -

 36735 - 36145 - 35296 - 35269 - 35137 - 35021 - 34887 - 34833

 -  37743  -  37583  -  37051  -  37048  -  37016  -  36871  -  36789  -

 39226 - 39153 - 39086 - 39056 - 38940 - 38858 - 38775 - 37923

 -  39931  -  39855  -  39759  -  39619  -  39531  -  39461  -  39272  -

 32469 - 32384 - 40302 - 40275 - 40221 - 40202 - 39958 - 39940

 -  33535  -  33481  -  33421  -  33409  -  33344  -  32897  -  32787  -

 33794 - 33775 - 33752 - 33743 - 33615 - 33582 - 33551 - 33539

 -  34574  -  33891  -  33841  -  33835  -  33334  -  33820  -  33812  -

 34838 - 34818 - 34763 - 34713 - 34694 - 34680 - 34647 - 34620

 -  35305  -  35131  -  35076  -  35026  -  34953  -  34937  -  34855  -

 37136 - 36963 - 36683 - 36602 - 36598 - 36140 - 35450 - 35331
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 -  38564  -  38537  -  38429  -  38399  -  37824  -  37644  -  37200  -

 39208 - 39097 - 39023 - 38895 - 38893 - 38719 - 38652 - 38642

 -  39622  -  39454  -  39319  -  39292  -  39288  -  39279  -  39263  -

 39933 - 39900 - 39881 - 39865 - 39840 - 39810 - 39791 - 39682

 -  40368  -  40344  -  40294  -  40229  -  40206  -  40087  -  39936  -

 32778 - 32757 - 32722 - 32576 - 32201 - 40549 - 40539 - 40484

 -  33000  -  32996  -  32994  -  32993  -  32992  -  32883  -  32788  -

 34449 - 33801 - 33651 - 33526 - 33436 - 33008 - 33002 - 33001

 -  35341  -  35006  -  35004  -  34870  -  34826  -  34689  -  34528  -

 38659 - 38548 - 37804 - 37652 - 37029 - 37010 - 36902 - 36849

 -  39253  -  39223  -  39227  -  39123  -  39085  -  39058  -  38941  -

 39872 - 39798 - 39566 - 39555 - 39322 - 39305 - 39290 - 39287

 -  39686  -  35025  -  39113  -  40349  -  40347  -  40147  -  40070  -

 38525 - 39353 - 38523 - 35255 - 39812

واملطالب عدد :

 34662 - 34651 - 34559 - 34542 - 34536 - 33447 - 33446 - 33437

 -  35154  -  35098  -  35078  -  35042  -  35037  -  34931  -  34693  -

 39364 - 39327 - 38201 - 37797 - 37796 - 37551 - 37515 - 35161

 -  39633  -  39630  -  39624  -  39621  -  39618  -  39564  -  39427  -

 32346 - 32345 - 32326 - 40233 - 39915 - 39755 - 39752 - 39743

 -  33868  -  33818  -  33386  -  33333  -  32760  -  32416  -  32373  -

 34012 - 34006 - 34005 - 34003 - 34001 - 34000 - 33995 - 33947

 -  34754  -  34695  -  34688  -  34587  -  34053  -  34051  -  34050  -

 35270 - 35262 - 35040 - 35033 - 34945 - 34857 - 34852 - 34783

 -  37598  -  37329  -  37156  -  37044  -  37001  -  36663  -  36626  -

 38859 - 38727 - 38716 - 38695 - 38577 - 38257 - 38050 - 37924

 -  39496  -  39323  -  39315  -  39256  -  39224  -  39130  -  38861  -

 40055 - 39883 - 39799 - 39797 - 39674 - 39570 - 39565 - 39505

 40475 - 40400 - 40277 - 40265 - 40257 - 40222

الكل على الرمز 15

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

محمد الزرهوني     

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 2672 - 16

اسم امللك : " بوكديدا ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت اعمر.

وقع حتديده في : 28 اغسطس 1989.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 26 آ 30 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج بن امبارك ، الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : خليل من.

غربا : الواد.

طالب التحفيظ : خليل محمد بن احماد .

مطلب رقم 4626 - 16

اسم امللك : " فدان قب الرامي 1 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت قسو.

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2001.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 07 آ 77 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 4403 - 16.

شرقا : ورثة حمادي اوعلي ، الواد ، علي شمراحي.

جنوبا : مطلب 4628 - 16.

غربا : مطلب 9797 - 16.

طالبو التحفيظ : جبيرا نور الدين بن عمر ومن معه.

مطلب رقم 7130 - 16

اسم امللك : " وئام ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حمو بوزيان.

وقع حتديده في : 17 اغسطس 2011.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 53 آ 16 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 9906 - 16 ، ورثة موسى بن عبد الرحمان.

شرقا : مطلب 9906 - 16 ، محمد حني ، جبيرة عقة..

جنوبا : جبيرة عقة ن مطلب 16233 - 16.

غربا : ورثة موسى بن عبد الرحمان ، مطلب 16233 - 16.

طالب التحفيظ : اجديرة املصطفى بن محمد.

مطلب رقم 8942 - 16

اسم امللك : " فدان عشوبة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حدو ابراهيم.

وقع حتديده في : 08 يونيو 1996.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هـ 05 آ 40 س في قطعتني.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الرسم العقاري 9309/ر.

شرقا : الواد.

جنوبا : الطريق.

غربا : الرسم العقاري 9309/ر.

القطعة الثانية : 

شماال : الواد.

شرقا : الرسم العقاري 17351ر.

جنوبا : الرسم العقاري 43379/ر.

غربا : الواد.

طالب التحفيظ : ايحزان لهناوي حسن بن اليازيد.

مطلب رقم 11709 - 16

اسم امللك : " سيدي محمد املصطفى ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بن عال ايت سليمان.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 آ 90 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اوهرة بوهالي بن علي.

شرقا : دحمان ادريس.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : الطريق ، الرسم العقاري 67990 - 16 ، ورثة حدا بن احمد.

طالب التحفيظ : البقال افزاغن بن بنعيسى.

مطلب رقم 22938 - 16

اسم امللك : " اجعبو ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايشو دوار الشرفاء.

وقع حتديده في : 28 ماي 2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 هـ 36 آ 40 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : منزو عمر بن حمو.

شرقا : الطريق.

جنوبا : منصوري خويا بن موالي علي.

غربا : وازي باحمو بن بحاج.

طالبو التحفيظ : محمد فقير بن بطاش ومن معه.

مطلب رقم 25292 - 16

اسم امللك : " فدان تفر ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة واملاس دوار ايت عطة.

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2014.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 14 آ 50 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 23570 - 16.

شرقا : مطلب 23570 - 16.

جنوبا : مطلب 23570 - 16.

غربا : مطلب 23570 - 16.

طالب التحفيظ : محمد حساكو بن محمد

مطلب رقم 29714 - 16

اسم امللك : " تافراوت محمد اوميمون ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة واملاس دوار ايت ايكو.

وقع حتديده في : 06 اكتوبر 2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 آ 62 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 23570 - 16.

شرقا : مطلب 23570 - 16.

جنوبا : مطلب 23570 - 16.

غربا : الطريق ، مطلب 23570 - 16.

طالب التحفيظ : احلسني اسوال بن احملجوب.

مطلب رقم 29715 - 16

اسم امللك : " كركور سيدي قدور ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة واملاس دوار ايت ايكو.

وقع حتديده في : 06 اكتوبر 2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 آ 53 س.

نوعه : ارض فالحية.



عدد 1128 - 22 ذواحلجة 1441 )12 اغسطس 2020(3550

اجملاورون : 

شماال : امللك الغابوي.

شرقا : امللك الغابوي.

جنوبا : الرسم العقاري 58300 - 16 ، ورثة اسوال محمد..

غربا : ورثة اسوال محمد ، امللك الغابوي.

طالب التحفيظ : احلسني اسوال بن احملجوب.

مطلب رقم 32575 - 16

اسم امللك : " فدان احمد اغزاف ". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة واملاس دوار ايت باعقة ايت عال.

وقع حتديده في : 24 ابريل 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 هـ 19 آ 88 س في قطعتني .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : امللك الغابوي.

شرقا : امللك الغابوي ، ورثة عمر العقاوي بن عدي.

جنوبا : الواد.

غربا : امللك الغابوي.

القطعة الثانية : 

شماال : الواد.

شرقا : الواد.

جنوبا : امللك الغابوي.

غربا : امللك الغابوي.

طالب التحفيظ : فريد الكور بن حلسن.

مطلب رقم 36942 - 16

اسم امللك : " قطعة رقم 42 ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين املركز.

وقع حتديده في : 08 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 س.

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : خميس بن سعيد.

جنوبا : الزنقة.

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : احلسن سليماني بن محمد.

مطلب رقم 36987 - 16

اسم امللك : " االيخاء 104 ". 

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية االيخاء.

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 71 س.

نوعه : ارض بها بنايية ذات طابق اول.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة.

شرقا : احمد حطاب.
جنوبا : محمد اجلبلي.

غربا : الرسم العقاري 41443 - 16.
طالبة التحفيظ : ليلى نصير بنت حمو.

مطلب رقم 36997 - 16
اسم امللك : " بوضاعة ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايتكوران.
وقع حتديده في : 27 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 63 آ 60 س.
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : طالب التحفيظ ، بلقاسم ادريس ، كمكاح سعيد ، كمكح لعزيزة.

شرقا : الشعبة ، مطب 3372/ر..
جنوبا : بلقاسم محمد ، مطلب 19292 - 16 ، بلقاسم عائشة.

غربا : محمد بن ادريس.
طالبو التحفيظ : العربي اعزارو بن قاسم ومن معه.

مطلب رقم 38278 - 16
اسم امللك : " فدان املرس ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوكرين.
وقع حتديده في : 14 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 آ 66 س.
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري 20347 - 16.

شرقا : الطريق.
جنوبا : الرسم العقاري 64323 - 16.

غربا : الرسم العقاري 20347 - 16.
طالب التحفيظ : ابراهيم علي اوحمو.

مطلب رقم 38368 - 16
اسم امللك : " فدان بولكروط سلت هطاين ". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار سلب هطاين بولكروط.
وقع حتديده في : 24 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 آ 29 س.
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : تريعي عاشور.

شرقا : ورثة هيندي الوافي.
جنوبا : بلحسن محمد بن عالل ، بلحسن العربي.

غربا : بلحسن محمد بن عمر ، بلحسن ادريس.
طالب التحفيظ : حلسن بوعويش بن عبد السالم.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات
عز الدين شاكر    
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3540 - 20 

إسم امللك : "مسجد سيدي علي ابن حرزهم " 

حرزهم  ابن  علي  سيدي  مسجد  املدعو  احلل  املدينة،  سال   : موقعه 

مقاطعة باب ملريسة. 

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 0 آر 47سنتيارا. 

نوعه : مسجد بطابق أرضي

اجملاورون : 

شماال : زنقة درب اخيار عرضها 1.94 م .

شرقا : األحباس وأرض غير محفظة والرسم العقاري رقم 31422ر. 

جنوبا : الرسم العقاري 31422ر.

غربا : السيدة أمال الثيال واألحباس.

احلقوق العينية : حائط مشترك محدد من العالمات ب7 ب8 وب9 . 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف سال بصفته ممثال للوقف العام بسال. 

مطلب رقم 3551 - 20 

إسم امللك : " مسجد أبي اجلبر ومرافقه " 

موقعه : سال املدينة، احملل املدعو مسجد أبي اجلبر ومرافقه مقاطعة 

باب ملريسة. 

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 00 آر 96 سنتيارا. 

نوعه : مسجد بطابق أرضي ومحلني جتاريني وطابق علوي واحد.

اجملاورون : 

شماال : زنقة موالي التهامي .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3544 - 20. 

جنوبا : السيد العربي الطاحوني.

غربا : زنقة الشاللني بعرض متغير.

احلقوق العينية : الشيء . 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف سال بصفته ممثال للوقف العام بسال. 

مطلب رقم 3554 - 20 

إسم امللك : " فندق دار الصابون 9-477 " 

موقعه : سال املدينة، احملل املدعو فندق دار الصابون 477-9 مقاطعة 

باب ملريسة. 

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 45سنتيارا. 

نوعه : دار للسكنى بطابق أرضي ومحل جتاري وطابق علوي واحد.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اجلياللي احلياني وورثة العربي حمدوش .

شرقا : ورثة العربي حمدوش . 

 20  -  3565 عدد  التحفيظ  ومطلب  69985ر  رقم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

والسيد لغزال احمد بن بوشتة واألحباس .

غربا : زنقة سوق لغزل ومطلب التحفيظ عدد 3563 - 20 واألحباس .

: اجلدران املشتركة محدد من العالمات ب8ب9 ب10  احلقوق العينية 

ب11 وب13 وب1 . 

- ممر مشترك لفائدة مطلب التحفيظ عدد 3554 - 20 ولفائدة الرسم 

ب17  ب16  ب15  ب14  ب1  العالمات  حدود  في  69985ر  رقم  العقاري 

ب18 ب12 ب13 ب1.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف سال بصفته ممثال للوقف العام بسال. 

مطلب رقم 3563 - 20 

إسم امللك : "حانوت اجلزارين القدمية 1477 " 

 1477 القدمية  اجلزارين  حانوت  املدعو  احلل  املدينة،  سال   : موقعه 

مقاطعة باب ملريسة. 

وقع حتديده في : 02 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 0 آر 07سنتيارا. 

نوعه : محل جتاري بطابق أرضي

اجملاورون : 

شماال : األحباس .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3554 - 20. 

جنوبا : زنقة احلدادين عرضها 2.50 م .

غربا : . زنقة احلدادين عرضها 2.50 م .

احلقوق العينية : حائط مشترك محدد من العالمات ب2 ب3 . 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف سال بصفته ممثال للوقف العام بسال. 

مطلب رقم 3565 - 20 

إسم امللك : "حانوت اجلزارين القدمية 1577 " 

 1577 القدمية  اجلزارين  حانوت  املدعو  احلل  املدينة،  سال   : موقعه 

مقاطعة باب ملريسة. 

وقع حتديده في : 02 ديسمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 0 آر 06سنتيارا. 

نوعه : محل جتاري بطابق أرضي

اجملاورون : 

شماال : ممر مشترك لفائدة مطلب التحفيظ عدد 3554 - 20 والرسم 

العقاري 69985ر .

شرقا : الرسم العقاري 69985ر. 

جنوبا : الرسم العقاري 69985ر .

غربا : زنقة لغزل عرضها 2.50 م .

احلقوق العينية : حائط مشترك محدد من العالمات ب2 ب3. 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف سال بصفته ممثال للوقف العام بسال

إصالح غلط  - يتعلق مبطلب رقم 3588 - 20 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 1126 املؤرخة في 29 يوليو 2020. 

بدال من : 

1- احملجوب الراشدي ابن عبد اهلل بنسبة 315/1140 . 

إقرأ :

احملجوب الراشدي ابن عبد اهلل بنسبة 315/1440 .  

بدال من : 

2- محمد بلفقيه ابن احمد بنسبة 1125/1140. 

إقرأ :

محمد بلفقيه ابن احمد بنسبة 1125/1440

والباقي بدون تغيير

 احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

العلمي النعيم     

 

محافظة تازة

مطلب رقم 6484 - 21

اسم امللك : الدويور

موقعه : إقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو دوار القصبة.

وقع حتديده في : فاحت يونيو 2015.

مساحته : 01 هـ 11 آر 97 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و اخلروب

اجملاورون : 

شماال : شعبة الدويور، الرسم العقاري عدد : 15299/ف.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 15299/ف، القوبي أحمد.

جنوبا : القوبي أحمد، ورثة البورقادي املهدي

غربا : البورقادي مصطفى.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 15421 - 21

اسم امللك : مرجع تسو

موقعه : إقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2018

مساحته : 17 آر 64 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة انسي، فرطاس عبد اهلل.

شرقا : أحمد باحلاج، حمو باحلاج، حلسن باحلاج، ممر.

جنوبا : امحمد برعوز.

غربا : لقرع عامر.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16680 - 21

اسم امللك : زروال

موقعه : اقليم تازة ، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو أوالد عامر.

وقع حتديده في : 31 مارس 2017.

مساحته : 12 آر 60 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الفالحي عبد اللطيف 

شرقا : ورثة النوالة استيتو. 

جنوبا : شعبة

غربا : واد حلمر بن كوشت.

القطعة الثانية : 

شماال : النوالة عبد اهلل. 

شرقا : التوالي علي. 
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جنوبا : التوالي علي، مطلب التحفيظ عدد : 16698 - 21

غربا : واد حلمر بن كوشت.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16712 - 21

اسم امللك : الروف

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة و جماعة الزراردة ، 

وقع حتديده في : 06 ديسمبر 2019

مساحته : 17 ار 43 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة طنفوح حماد

شرقا : أزكرار محمد.

جنوبا : أخموش

غربا : ورثة مازوز علي.

طالبو التحفيظ : أوفريد فاطمة بنت احلسني و من معها

مطلب رقم 19157 - 21

اسم امللك : ملك أبرشان 2

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة و جماعة الزراردة ، احملل املدعو 

دوار لوطة اجلمعة.

وقع حتديده في : 17 فبراير 2020.

مساحته : 23 آر 12 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 16160 - 21.

جنوبا : ورثة ادريس أبرشان

غربا : طالب التحفيظ 

طالب التحفيظ : محند أبرشان بن محند.

مطلب رقم 19301 - 21.

اسم امللك : عني بقوق

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بويبالن جماعة تازرين

وقع حتديده في : 21 ديسمبر 2018

مساحته : 02 هـ 53 ار 28 س،

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20113 - 21، أبلطاح السعدية.

شرقا : أبلطاح تورية

جنوبا : ورثة محمد أورحو، مطلب التحفيظ عدد : 19302 - 21.

غربا : عزيز محمد.

طالبة التحفيظ : حكيمة أبلطاح بنت الصديق.

مطلب رقم 19496 - 21

اسم امللك : احلوط 1

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت احملل املدعو دوار صدادقة.

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2018

مساحته : 25 آر 07 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : شعبة احلوط.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : ورثة الكرمي محمد، التفراوتي محمد.

غربا : أعبودو عبد القادر.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19497 - 21

اسم امللك : احلوط 2

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت احملل املدعو دوار صدادقة.

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2018.

مساحته : 13آر 41 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنصدوق محمد

شرقا : ورثة بنصدوق محمد

جنوبا : رماح عبد القادر.

غربا : ورثة بنصدوق محمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19697 - 21

اسم امللك : الدواير

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

دوار الزاوية.

وقع حتديده في : 13 سبتمبر 2018.

مساحته : 09آر 55 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ساقية، أوالد بحمو، ورثة عزي أحمد.

شرقا : ورثة لطرش محمد، ورثة عبيد أحمد.
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جنوبا : ساقية، ورثة منصور محمد.

غربا : ورة عبيد أحمد، ورثة منصور محمدين

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19880 - 21

اسم امللك : أوالد بكار

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو دوار الزاوية.

وقع حتديده في : 03 ديسمبر 2018.

مساحته : 10 آر 26 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : لعمش عبد السالم، لعمش عامر.

شرقا : الكالسي أحمد

جنوبا : ورثة لعمش محمد، ابريول ادريس، ابريول البودالي.

غربا : الكالسي أحمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20096 - 21

اسم امللك : الكراني

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

دوار املروج.

وقع حتديده في : 12 اكتوبر 2018.

مساحته : 02 هـ 11 آر 05 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة براز أحميدة.

شرقا : شعبة، ورثة بلهادي البودالي و من معه.

جنوبا : بلهادي اجلياللي.

غربا : ورثة هودة محمد، شعبة، ورثة براز أحميدة.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20100 - 21

اسم امللك : قلب الطير 2

موقعه : إقليم و دائرة تازة قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 11 مارس 2019.

مساحته : 03 آر 04 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : لطرش عامر.

شرقا : لطرش عامر.

جنوبا : فخري عبد الغني.

غربا : لطرش عامر.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20113 - 21

اسم امللك : عني بقوق

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بويبالن، جماعة تازرين.

وقع حتديده في : 21 ديسمبر 2018

مساحته : 05 هـ 14 آر 77 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة ميمون او ديوري، ورثة محمد أوعبد العزيز.

شرقا : ورثة محمد اورحو، أبلطاح السعدية.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 19301 - 21

غربا : عزيز محمد، ورثة محمد أو عبد العزيز.

طالب التحفيظ : حسن أبلطاح بن الصديق

مطلب رقم 20265 - 21

اسم امللك : ايطاون

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار ملصارة.

وقع حتديده في : 03 فبراير 2019.

مساحته : 09 آر 96 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مصطفى الكواري. 

شرقا : طالب التحفيظ 

جنوبا : ورثة عبد الرحمان ميدوش

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20214 - 21

طالب التحفيظ : أحمد العابد ابن عبد السالم.

مطلب رقم 20269 - 21

اسم امللك : تاغروت

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

الصميعة احملل املدعو باب قشاش.

وقع حتديده في : 09 يناير 2019

مساحته : 02 ار 99 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة فرعون علي. 

شرقا : طالب التحفيظ.
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جنوبا : أسنسو علي

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : أدريس فرعون ابن علي.

مطلب رقم 20336 - 21

اسم امللك : دار احلبسية عدد : 26

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، شارع بوقالل درب اجلامع لكبير

وقع حتديده في : 31 يناير 2019.

مساحته : 73 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20545 - 21.

شرقا : شارع بوقالل.

جنوبا : درب جامع الكبير

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20335 - 21.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20347 - 21.

اسم امللك : اطرش جميالت

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار مكوسة.

وقع حتديده في : 05 فبراير 2019

مساحته : 03 هـ 20 ار 84 س،

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : سالكة علي.

شرقا : سالكة خديجة.

جنوبا : ورثة احلسني سالكة.

غربا : ورثة علي باملكي.

طالب التحفيظ : اجلاللي سالكة بن احلسني.

مطلب رقم 20436 - 21

اسم امللك : الزفانة

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو دوار املقادة.

وقع حتديده في : 14 مارس 2019

مساحته : 20 آر 54 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : املصران فاطمة، رشيد احلسناوي.

شرقا : ميح امحمد.

جنوبا : شعبة.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20437 - 21،

طالب التحفيظ : الناصر املرابط بن عبد السالم.

مطلب رقم 20589 - 21

اسم امللك : سعيد

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف، دوار ماليلة. 

وقع حتديده في : 23 يناير 2020.

مساحته : 01 هـ 58 آر 53 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 3675/ف

شرقا : ورثة العمراني محمد

جنوبا : املشحون، العمراني عبد السالم، مريوح بوجمعة

ورثة  20147/ف،   : عدد  العقاري  الرسم  محمد،  العمراني  ورثة   : غربا 

العمراني محمد.

طالبو التحفيظ : سعيد العمراني بن علي و من معه.

مطلب رقم 20639 - 21

اسم امللك : ملك بوحلية

موقعه : إقليم تازة بلدية تاهلة احملل املدعو حي املسيرة.

وقع حتديده في : 13 يونيو 2020.

مساحته : 01 آر 18 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد : 56180 - 21.

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة

طالبو التحفيظ : بوحليا محمد و من معه.

مطلب رقم 20732 - 21

اسم امللك : ملك مرغاد

موقعه : مدينة تازة، حي احلسني.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019

مساحته : 01 آر 54 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد : 56830 - 21
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جنوبا : املزكلدي محمدين

غربا : رثج

طالبو التحفيظ : فاطمة الباشي بنت احميدة و من معها

مطلب رقم 20754 - 21

اسم امللك : البركة

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو دوار كردوسة.

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2019.

مساحته : 41 آر 32 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 15299/ف 

شرقا : محمد اميوساتن 

جنوبا : طريق

غربا : الرسم العقاري عدد : 50951 - 21.

طالبو التحفيظ : عبد السالم اقشيقش بن سي موح و من معه.

مطلب رقم 20766 - 21

اسم امللك : هيدايا

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو املصارة.

وقع حتديده في : 19 اغسطس 2019

مساحته : 99 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : مصطفى شكراد

شرقا : زنقة

جنوبا : زنقة

غربا : أحمد بوصاك

طالب التحفيظ : عبد اللطيف اخللوفي بن ادريس.

مطلب رقم 20806 - 21

اسم امللك : صفيصف

موقعه : اقليم تازة، بلدية واد أمليل، حي أكال.

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 آر 01 س.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20301 - 21

شرقا : فاحتة الداودي.

جنوبا : الرقيق عائشة.

غربا : الرقيق عائشة.

طالب التحفيظ : أحمد االكحل بن عامر.

مطلب رقم 20832 - 21.

اسم امللك : البركة

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة أوالد الزباير.

وقع حتديده في : 21 يناير 2020

مساحته : 91 س،

نوعه : ارض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 2979 - 21، 

شرقا : طريق

جنوبا : زنقة

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 2979 - 21،

طالب التحفيظ : حلسن الطيبي بن عبد اهلل

مطلب رقم 20835 - 21

اسم امللك : كعدة بورماضة 3

بوشفاعة  بوحلو جماعة  قيادة  أمليل،  واد  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو دوار امحاجة.

وقع حتديده في : 14 اكتوبر 2019

مساحته : 04 آر 75 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : بورماضة محمد، بورماضة جنية.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 20836 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 57033 - 21

غربا : بورماضة محمد،

طالبة التحفيظ : حدهم بورماضة بنت محمد.

مطلب رقم 20854 - 21

اسم امللك : كعدة الزيتون 1

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، دوار بني اخليفة

وقع حتديده في : 08 يناير 2020.

مساحته : 02 هـ 65آر 32 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و بئر قدمية.

اجملاورون : 

شماال : مرغاد عمور

شرقا : صامبة عبد العزيز، ورثة صامبة محمد.
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جنوبا : واد حلضر، ورثة مغيونش احلسني، مرغاد عمور، زكيمة محمد، 

ورثة زونار علي، ورثة الفرسي أحمد، ممر عمومي، ورثة صامبة محمد.

غربا : ورثة صامبة محمد، ورثة صامبة عبد اهلل.

طالب التحفيظ : أحمد التازي بن محمد.

مطلب رقم 20857 - 21

اسم امللك : البركة

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة.

وقع حتديده في : 13 يناير 2020.

مساحته : 01آر 10 س.

نوعه : أرض يها بناء من سفلي

اجملاورون : 

شماال : مقبوب فاطمة

شرقا : زنقة

جنوبا : ورثة الصبار محمد.

غربا : ورثة جنيب ادريس.

طالب التحفيظ : عبد السالم بديس بن حلسن

مطلب رقم 20892 - 21

اسم امللك : الكعدة احلمراء 2

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت احملل املدعو دوار 

بني اخليفة.

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

مساحته : 01 هـ 61 آر 35 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و بئر.

اجملاورون : 

شماال : ورثة لزعرعبد السالم ، عامر بن عبد املالك.

شرقا : ورثة علي النويصر، ورثة لزعر عبد السالم، ورثة النويصر محمد، 

مطلب التحفيظ عدد : 20734 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 34202 - 21.

غربا : ورثة لزعر عبد السالم

طالبو التحفيظ : محمادي بريابة بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20895 - 21

اسم امللك : الكعدة احلمراء 1

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت احملل املدعو دوار 

بني اخليفة.

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

مساحته : 16 آر 47 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة لزعر عبد السالم

شرقا : ورثة لزعر عبد السالم

جنوبا : ورثة محمد بوطالعة.

غربا : محمد الغياتي، مطلب التحفيظ عدد : 20735 - 21.

طالبو التحفيظ : محمادي بريابة بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20948 - 21

اسم امللك : منزل رقم 1 - مصادرة عدد 80 محمد احلسن احلجوي-

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، زنقة السالوي و زنقة عبد اجلبار.

وقع حتديده في : 17 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 آر 74 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 2430/ف

شرقا : زنقة السالوي.

جنوبا : زنقة عبد اجلبار

غربا : محمد النويكة

طالبو التحفيظ : الدولة "امللك اخلاص" و من معها.

مطلب رقم 20978 - 21

اسم امللك : ملك العفيف

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده في : 02 يناير 2020

مساحته : 01 آر 41 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : زنقة

جنوبا : عراش أحمد

غربا : مرمي بن حدو السليمي.

طالب التحفيظ : كمال العفيف ابن احلسني.

مطلب رقم 20982 - 21

اسم امللك : الربايز

موقعه : مدينة تازة، حي الربايز.

وقع حتديده في : 26 يناير 2020.

مساحته : 01 آر 55 س.

نوعه : ارض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي 

شرقا : البشاري محمد. 

جنوبا : البشاري محمد.

غربا : البشاري محمد.

طالبو التحفيظ : بوجمعة الشلياح بن عبد اهلل و من معه.

مطلب رقم 20985 - 21

اسم امللك : ملك عبد العزيز لعرج

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة و مركز امسيلة.

وقع حتديده في : 13 يناير 2020

مساحته : 04 ار 17 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : الطريق اجلهوية رقم 508

شرقا : لعرج عامر.

جنوبا : لعرج عامر

غربا : ورثة بوجنرة.

طالب التحفيظ : عبد العزيز االعرج ابن أحمد.

مطلب رقم 20986 - 21

اسم امللك : زيلولت النمس

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياتة الغربية، دوار 

سيدي عبد اهلل.

وقع حتديده في : 13 يناير 2020.

مساحته : 08 آر 83 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة و بناء من سفلي و بئر.

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 37773 - 21

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 4174 - 21

غربا : لعرج ادريس.

طالب التحفيظ : عليلو لعرج بن أحمد.

مطلب رقم 20989 - 21.

اسم امللك : باب محفور

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

دوار احلادة

وقع حتديده في : 14 يناير 2020

مساحته : 38 ار 57 س،

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشتة العيساوي.

شرقا : بوشتة العيساوي، أحمد طاهرة، ورثة العيساوي عامر.

جنوبا : لزرق امحمد.

غربا : ورثة علي الزاهي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20991 - 21

اسم امللك : جنان زياتن

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن، جماعة الربع 

الفوقي، دوار املعنيني.

وقع حتديده في : 02 يناير 2020

مساحته : 13 آر 94 س

نوعه : أرض فالحية بها شجرتني من الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : واد

شرقا : املنيعي محمد، ورثة املنيعي.

جنوبا : ورثة املنيعي.

غربا : واد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20993 - 21

اسم امللك : دار جيادة أيضا

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن، جماعة الربع 

الفوقي، دوار املعنيني.

وقع حتديده في : 02 يناير 2020.

مساحته : 03 آر 29 س. 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : النجاري أحمد.

شرقا : ورثة احلضري أمحمد.

جنوبا : النجاري عبد العزيز.

غربا : النجاري محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21004 - 21

اسم امللك : ازبير الدفلة 2

احملل  امسيلة،  جماعة  و  قيادة  تاينست،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

املدعو دوار الكراكرة.

وقع حتديده في : 17 يناير 2020

مساحته : 07 آر 11 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون. 
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اجملاورون : 

شماال : ورثة بوجمعة حمدون، الرسم العقاري عدد : 14298/ف

شرقا : ورثة بوجمعة حمدون.

جنوبا : الطريرف محمد، الطريرف أحمد.

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : عبد السالم الطريرف بن علي

مطلب رقم 21005 - 21

اسم امللك : صومعة

احملل  امسيلة،  جماعة  و  قيادة  تاينست،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

املدعو دوار الكراكرة.

وقع حتديده في : 17 يناير 2020.

مساحته : 22 آر 84 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حموش محمدين، بوخريسة محمد.

شرقا : الطريرف أحمد، مطلب التحيظ عدد : 20378 - 21، بناني علي، 

النملي محمد.

جنوبا : بناني علي، النملي محمد.

غربا : الطريق االقليمية رقم 5412

طالب التحفيظ : عبد السالم الطريرف بن علي.

مطلب رقم 21010 - 21

اسم امللك : حيط الدوم

احملل  امسيلة،  جماعة  و  قيادة  تاينست،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

املدعو دوار الكراكرة.

وقع حتديده في : 21 يناير 2020.

مساحته : 74آر 33 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : اطريرف محمد

شرقا : القادور استيتو، البرميل بوجمعة، البرميل عبد احلق.

جنوبا : اطريرف محمد

غربا : الشريفة حسن، ورثة بوجمعة البرميل

طالب التحفيظ : عبد السالم الطريرف بن علي.

مطلب رقم 21013 - 21

اسم امللك : املدرسة

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة احملل املدعو 

دوار الكراكرة.

وقع حتديده في : 21 يناير 2020.

مساحته : 11 آر 06 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوجمعة البرميل، ورثة البيض

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 20370 - 21.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : ورثة بوجمعة البرميل،

طالب التحفيظ : عبد السالم الطريرف بن علي.

مطلب رقم 21014 - 21

اسم امللك : باب احلمراء 1

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة احملل املدعو 

دوار الكراكرة.

وقع حتديده في : 22 يناير 2020.

مساحته : 23 آر 87 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الطريرف محمد.

شرقا : دودوح عالل، الرسم العقاري عدد : 28660/ف

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 20380 - 21.

غربا : شعبة

طالب التحفيظ : عبد السالم الطريرف بن علي.

مطلب رقم 21011 - 21

اسم امللك : بويبت الوادي

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة احملل املدعو 

دوار الكراكرة.

وقع حتديده في : 20 يناير 2020.

مساحته : 09 آر 14 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20373 - 21

شرقا : الطريرف محمد.

جنوبا : شعبة

غربا : الشايب محمد.

طالب التحفيظ : عبد السالم الطريرف بن علي.

مطلب رقم 21017 - 21

اسم امللك : باب احلمراء 4

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة احملل املدعو 

دوار الكراكرة.

وقع حتديده في : 22 يناير 2020
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مساحته : 14 آر 50 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : شعبة، مطلب التحفيظ عدد : 20381 - 21

شرقا : ورثة بوجمعة البرميل

جنوبا : ورثة بوجمعة البرميل

غربا : الطريرف محمد.

طالب التحفيظ : عبد السالم الطريرف بن علي.

مطلب رقم 21018 - 21

اسم امللك : ميمونة

موقعه : مدينة تازة، حي البحرة.

وقع حتديده في : 21 يناير 2020.

مساحته : 01 هـ 09 آر 25 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

العربي  حسن،  العربي   ،21  -  59954  : عدد  العقاري  الرسم   : شماال 

رضوان، الرسم العقاري عدد : 18712 - 21. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 21019 - 21. 

جنوبا : ورثة علي اخلياري، مطلب التحفيظ عدد : 20168 - 21

غربا : الرسم العقاري عدد : 28735 - 21.

طالب التحفيظ : محمد اخلياري بن علي.

مطلب رقم 21019 - 21

اسم امللك : ميمونة

موقعه : مدينة تازة، حي البحرة.

وقع حتديده في : 21 يناير 2020

مساحته : 01 هـ 08 ار 43 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسوم العقارية عدد : 18712 - 21، 40541 - 21، 23892 - 21، 

42340 - 21، 64781 - 21، ممر.

الرسوم   ،21 -  20616  ،21 -  12605  : التحفيظ عدد  : مطلبي  شرقا 

غليل،  أوالد   ،21  -  54652  ،21  -  51477  ،21  -  65873  : عدد  العقارية 

اخلياري عزوز

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 20169 - 21

غربا : ورثة علي اخلياري، مطلب التحفيظ عدد : 21018 - 21

طالب التحفيظ : محمد اخلياري بن علي.

مطلب رقم 21021 - 21

اسم امللك : اللويزات

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

دوار كردوسة.

وقع حتديده في : 24 يناير 2020.

مساحته : 99 آر 01 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاري عدد : 11438 - 21، 11439 - 21.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 65948 - 21

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 21022 - 21

غربا : ورثة احلاج الكزناي.

طالب التحفيظ : محمد اخلياري بن علي.

مطلب رقم 21022 - 21.

اسم امللك : ظهر الغرنوق.

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

دوار كردوسة.

وقع حتديده في : 24 يناير 2020

مساحته : 96 ار 63 س،

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج الكزناي.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 21021 - 21.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 65948 - 21، مطلب التحفيظ عدد : 15299/ف.

غربا : ورثة لقشيبي.

طالب التحفيظ : محمد اخلياري بن علي.

مطلب رقم 21024 - 21

اسم امللك : مروان جهاد

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة. 

وقع حتديده في : 23 يناير 2020

مساحته : 01 آر 20 س

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 19270 - 21.

شرقا : لوطي رقية، بلوطي تاليتماس.

جنوبا : زنقة

غربا : طالبي حلسن، طالبي ميمون.

طالب التحفيظ : محمد بلوطي بن احلسني.

مطلب رقم 21026 - 21

اسم امللك : اجليرة

الغربية،  غياثة  و جماعة  قيادة  أمليل،  واد  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

دوار املالعب.
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وقع حتديده في : 27 يناير 2020.

مساحته : 65 آر 48 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : بنطالب يامنة.

جنوبا : أهل فاس.

غربا : ورثة بنطالب مرمي.

طالبة التحفيظ : خديجة بنطالب بنت عبد السالم.

مطلب رقم 21027 - 21

اسم امللك : سيدي بلخير

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياثة الغربية، احملل 

املدعو سيدي بلخير

وقع حتديده في : 27 يناير 2020

مساحته : 59 آر 60 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة العروي محمد، مطلب التحفيظ عدد : 20621 - 21.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 20621 - 21.

جنوبا : الضاوي محمد.

غربا : ورثة السحيمي.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان اخلمسي بن الطاهر.

مطلب رقم 21029 - 21

اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية 30 بتازة.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 28 يناير 2020.

مساحته : 02 هـ 63 آر 09 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

،21030 - 21، املكتب   21 - 20580  : التحفيظ عدد  : مطلبي  شماال 

الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب.

مطلبي  للشرب،  الصالح  املاء  و  للكهرباء  الوطني  املكتب   : جنوبا 

التحفيظ عدد : 20532 - 21، 20646 - 21،

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب.

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب.

مطلب رقم 21034 - 21.

اسم امللك : الشجرة احلمراء

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

بوشريطة.

وقع حتديده في : 31 يناير 2020

مساحته : 03 هـ 77 ار 82 س،

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : احلسني الغزاوي، شعبة، ورثة الكرطيط، ممر.

شرقا : ورثة بوجنوية محمد، بوجنوية عزوز، البوهالي عامر، شعبة.

جنوبا : ورثة الكرماط الطيب، ورثة بوزيان عبد اهلل.

غربا : واد، شعبة، ورثة الشرقاوي امحمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21037 - 21

اسم امللك : اخلروبة باجملرة

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

دوار احلادة.

وقع حتديده في : 28 يناير 2020

مساحته : 17 آر 32 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة العيساوي عامر.

شرقا : ورثة الكردي عبد السالم.

جنوبا : ورثة الكردي عبد السالم، 

غربا : ورثة محمد، العيساوي، ممر عمومي

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21055 - 21

اسم امللك : ابو علي.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة و مركز باب مرزوقة.

وقع حتديده في : 05 فبراير 2020.

مساحته : 01 آر 03 س. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 30165 - 21.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 30165 - 21.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 30165 - 21.

غربا : الرسم العقاري عدد : 30165 - 21.

طالبو التحفيظ : الزوالتي محمد بن مولود و من معه

مطلب رقم 21059 - 21

اسم امللك : ملك عبد السالم

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية، 

دوار أوالد علي احملل املدعو القصبة.
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وقع حتديده في : 07 فبراير 2020

مساحته : 01 آر 39 س

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 21061 - 21، زنقة.

جنوبا : الكرماطي فاطمة، الكرماطي مجيدة

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : عبد السالم شعيل بن أحمد

مطلب رقم 20050 - 21

اسم امللك : الدردار

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 03 اكتوبر 2018.

مساحته : 01 آر 81 س. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة الطاهري محمد.

شرقا : واد

جنوبا : الطاهري عبد السالم، محمد عبد الرحمان.

غربا : الطاهري عبد السالم.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 15258 - 21

اسم امللك : الرفدة.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو : 

مركز أصدور.

وقع حتديده في : 12 ديسمبر 2018.

مساحته : 02 هـ 02 آر 60 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : شعبة

شرقا : الرسم العقاري عدد : 6457/ف.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 3263/ف

غربا : الرسم العقاري عدد : 10778/ف.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16361 - 21

اسم امللك : زرزية

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بوزمالن، جماعة أيت سغروشن، 

احملل املدعو : أيت الفاسي.

وقع حتديده في : 09 مارس 2017.

مساحته : 92 آر 04 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : ورثة بوغرس عابي.

جنوبا : طالب التحفيظ، ممر عمومي، مشكور حلسن.

غربا : ورثة بوغرس عابي. 

طالبة التحفيظ : أحمد مشكور ابن محمد.

مطلب رقم 19158 - 21

اسم امللك : ملك أبرشان 1.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة و جماعة الزراردة، احملل املدعو : 

دوار لوطة اجلمعة.

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2017

مساحته : 11 آر 94 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 16160 - 21.

جنوبا : محند أبرشان.

غربا : عبد السالم أبرشان

طالب التحفيظ : محند أبرشان بن محند

مطلب رقم 19551 - 21

اسم امللك : مداقو.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار بوخشبة.

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2018.

مساحته : 27 ار 08 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة الزوالتي أحمد

شرقا : لشهب عبد الرحمان، قدور كليرو، لفكروش امحمد 

جنوبا : جزء من الطريق السيار

غربا : الزوالتي ادريس بن أحمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19675 - 21

اسم امللك : مرج السلطان

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو : ملقارشة،

وقع حتديده في : 26 يوليو 2019



3563 عدد 1128 - 22 ذواحلجة 1441 )12 اغسطس 2020(

مساحته : 24 ار21 س.

نوعه : ارض فالحية ،

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلمقدم أحمد، واد مرج السلطان.

شرقا : واد مرج السلطان.

عزوز  أحمد،  بلمقدم  ورثة  السالم،  عبد  القاسيمي  ورثة   : جنوبا 

الصنهاجي.

غربا : باللحاج محمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19867 - 21

اسم امللك : مرج السبيع

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو : ملقارشة،

وقع حتديده في : 09 يوليو 2019

مساحته : 19 آر 34 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلمقدم محمد.

شرقا : شعبة

جنوبا : واد مرج السلطان.

غربا : شعبة

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19987 - 21.

اسم امللك : ساحل لقصب

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة غياثة الغربية، احملل 

املدعو ساحل لقصب.

وقع حتديده في : 18 ابريل 2019.

مساحته : 05 ار 43 س،

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة و بناية من طابق أرضي. 

اجملاورون : 

شماال : جبيلو محمد 

شرقا : كربابي اجلياللي.

جنوبا : علي بن الشيخ 

غربا : الطريق الوطنية رقم 6

طالب التحفيظ : عبد السالم اخملفي بن أحمد.

مطلب رقم 20545 - 21

اسم امللك : دار حبسية عدد 12

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا شارع بوقالل رقم 12

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019

مساحته : 02 آر 27 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 1574/ف

شرقا : شارع بوقالل

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد : 20336 - 21، 20335 - 21.

غربا : قضاض

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20593 - 21

اسم امللك : حنان

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

الصميعة، احملل املدعو : عني تيزي تاغروت.

وقع حتديده في : 24 ماي 2019.

مساحته : 04 ار 02 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة فرعون علي.

شرقا : ورثة فرعون علي.

جنوبا : اسنسو علي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20269 - 21.

طالب التحفيظ : مصطفى فرعون ابن محمد.

مطلب رقم 20625 - 21

اسم امللك : حوض مجبر

موقعه : اقليم تازة، بلدية واد أمليل، حي احملطة.

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019.

مساحته : 01 ار 38 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 6

شرقا : الرسم العقاري عدد : 32950 - 21 

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 32951 - 21

غربا : كريطة عبد اهلل، كريطة محمد.

طالب التحفيظ : نسيم الراشدي بن عبد االاله.

مطلب رقم 20643 - 21

اسم امللك : دار بن لشهب

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو الطواهر.

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019.
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مساحته : 58آر 54 س

نوعه : ارض فالحية،

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : أحمد بايا

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : عبد اهلل موحاش.

غربا : أحمد بايا

القطعة الثانية : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : ورثة علي لعور، امحمد قرماد.

جنوبا : ورثة محمد الطشاحي.

غربا : ممر عمومي

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20782 - 21

اسم امللك : ملك أزندور

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي التقدم.

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

مساحته : 03 ار 44 س،

نوعه : ارض بها بناء من سفلي و أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : طالب التحفيظ.

جنوبا : رقية أومزيان.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : محمد أزندور بن محمد.

مطلب رقم 20931 - 21

اسم امللك : ساحل السراج أيضا

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة وجماعة امسيلة.

وقع حتديده في : 06 ديسمبر 2019.

مساحته : 01 هـ 17 ار 71 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اعليلو محمد، جمال املرابط.

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 508، واد.

جنوبا : واد، ورثة الشعشوعي.

غربا : ورثة الشعشوعي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 20932 - 21

اسم امللك : ساحل السراج

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة وجماعة امسيلة.

وقع حتديده في : 06 ديسمبر 2019.

مساحته : 33 ار 09 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 21446/ف.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 11752/ف 

جنوبا : واد.

غربا : الطريق اجلهوية رقم 508

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

مطلب رقم 20937 - 21

اسم امللك : خليد

موقعه : مدينة تازة، حي بيت غالم، زنقة بني مرين. 

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019.

مساحته : 60 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 33429 - 21.

شرقا : زنقة بني مرين

جنوبا : ملرابط، الرسم العقاري عدد : 46416 - 21.

غربا : الرسم العقاري عدد : 46416 - 21.

طالب التحفيظ : خالد عتماني بن ميمون.

مطلب رقم 20977 - 21

اسم امللك : أورثان 1

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة و جماعة الزراردة.

وقع حتديده في : 02 يناير 2020.

مساحته : 16أر 79 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة

اجملاورون : 

شماال : معاش علي، معاش محمد 

شرقا : واد
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جنوبا : واد.

غربا : معاش عبد اهلل.

طالب التحفيظ : حلسن معاش بن عبد اهلل.

مطلب رقم 20999 - 21

اسم امللك : مرج بنوس

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

الفوقي، احملل املدعو دوار بني عمار.

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

مساحته : 24 ار 23 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي. 

شرقا : ورثة بنعريجة، قشيبل بوعزة، البلدي عبد اهلل.

جنوبا : قريشل عبد السالم.

غربا : الطويش محمد، الهراس عبد اهلل.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

عبد الرحيم بن اعمارة.     

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 1898 - 25

اسم امللك : " فرنانة ضوية بن علي ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد خليفة .

وقع حتديده في : 21 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 آ 18س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 42915 - 25؛

غربا : فتاحي بوعزة بن محمد بن اسماعيل ومن معه.

طالبة التحفيظ : السيدة فتاحي حدوم بنت اسماعيل.

مطلب رقم 9772 - 25

اسم امللك : " أرض الدار ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار الغواوثة .

وقع حتديده في : 07 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 55 آ 26 س.

واسطبلني  وبئرين  للماء  ومحرك  سكنى  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

واشجار الزيتون .

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج عزوز ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة احلاج عزوز ؛

غربا : ورثة احلاج عزوز، ورثة بوطربوش محمد .

طالب التحفيظ : السيد كرمي رئيف بن الكبير .

مطلب رقم 9785 - 25

اسم امللك : " بئر الواكح 2".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آ 83 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الشعبة؛

شرقا : : ورثة لكميري اجلياللي ؛

جنوبا : ورثة لكميري اجلياللي؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 26881 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد لكميري محمد بن بنعطية.

مطلب رقم 9786 - 25

اسم امللك : "بئر الواكح 2 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار السعيدية .

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 آ 67 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئرين واسطبل.

اجملاورون :

شماال : الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 27523 - 25 ؛

جنوبا : لكميري محمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 30909 - 25.

طالب التحفيظ : السيد لكميري محمد بن بنعطية .

مطلب رقم 9829 - 25

اسم امللك : " ركيبت الشلح".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار العطاية .

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 هـ 95 آ 77 س .

نوعه : أرض فالحية .
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اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج بن احلاج لكميري، الطريق ؛

شرقا : الطريق، كبيري محمد بن لكبير بلحبشي ؛

الرسم  التهامي،  بن  املكي  الكبيري  احلبشي،  بن  لكبير  ورثة   : جنوبا 

العقاري رقم : 64148 - 25؛

غربا : ورثة اجلياللي لكميري بن حماني ، الرسم العقاري رقم : 27523 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد محمد لكميري بن بنعطية .

مطلب رقم 9849 - 25

اسم امللك : " مرس الكرامة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة  دوار الكوامل .

وقع حتديده في : 30 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 55 آ 88 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني

القطعة االولى مساحتها : 17 آ 56 س 

اجملاورون :

شماال : ورثة مرجان محمد بن محمد؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 2059 - 25 .

القطعة الثانية مساحتها : 38 آ 32 س 

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 9530 - 25 ؛

جنوبا : ورثة مرجان بوعزة بن احلاج عالل ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد التباع مرجان بن صالح .

مطلب رقم 9937 - 25

اسم امللك : " اجلرايات .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار العبادلة .

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 آ 35 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق ارضي ومحرك للماء.

اجملاورون :

شماال : صفاء عبد اخلالقي ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة جلول ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 29385 - 25.

طالب التحفيظ : السيد الشرقي رمضان بن الكبير .

مطلب رقم 9973 - 25

اسم امللك : "سليكة رمل ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار السحاتة .

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 آ 41 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 27678 - 25، الرسم العقاري رقم : 30502 - 25؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 1558 - 25؛ 

غربا : نونة بوشعيب، سليمان لفيناش، نونة احمد .

طالب التحفيظ : السيد احميدات عبد احلق .

مطلب رقم 9976 - 25

اسم امللك : " منال 3 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار اوالد زيد .

وقع حتديده في : 19 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 13 آ 90 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 60028/س؛

شرقا : فاطمة بن شريف، مطلب التحفيظ رقم : 22585/س ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 33076 - 25، احلاج شهري؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم : 33668 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد احمد خنير بن محمد .

مطلب رقم 9977 - 25

اسم امللك : " الركبة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار الشوادلة .

وقع حتديده في : 19 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 آ 49 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق ارضي وبئر ومحرك واشجار الفواكه.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 70245 - 25، محمد بن الغزواني؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم : 70245 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد محمد بنشرقي.
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مطلب رقم 9978 - 25

اسم امللك : " حملاجر ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار الشوادلة .

وقع حتديده في : 19 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86 آ 90 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة بن شرقي احلاج بوعزة ،بن شرقي عبدالرحيم؛

شرقا : بن شرقي مصطفى؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : بن شرقي املعطي .

طالب التحفيظ : السيد محمد بنشرقي.

مطلب رقم 10005 - 25

اسم امللك : "خلنيك".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار اوالد اجلياللي .

وقع حتديده في : 15 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 هـ 01 آ 18 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة صالح بن العالم؛

شرقا : ورثة احلاج اجلياللي بن صالح ؛

جنوبا : ورثة احلاج اجلياللي بن صالح ؛

غربا : ورثة احلاج اجلياللي بن صالح.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم الصديقي بن عبد السالم.. 

إعالنات جديدة بانتهاء التحديد 

مطلب رقم 3379 - 25

امللك املسمى : “ الريحان”.

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الدواخة . 

طالبو التحفيظ : السيد العرش صالح ومن معه .

وقع التحديد في 24 مارس 2003

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

24 مارس 2004 عدد 273 .

مطلب رقم 3380 - 25

امللك املسمى : “ احلمري “.

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الدواخة . 

طالبو التحفيظ : السيد العرش صالح ومن معه .

وقع التحديد في 24 مارس 2003

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

21 سبتمبر 2005 عدد 351 .

مطلب رقم 3381 - 25

امللك املسمى : “ احلرشية”.

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الدواخة . 

طالبو التحفيظ : السيد العرش صالح ومن معه .

وقع التحديد في 24 مارس 2003

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

24 مارس 2004 عدد 273 .

إصـالح خـطـأ - يتعلق بامللك املسمى “ وليد “ 

ذي املطلب رقم 9813 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1059 املؤرخـة فـي 19 ابريل 2019

عوضا عن :

االسم الذي يعرف به امللك حاليا “ وليد”

اقـرأ :

االسم الذي يعرف به امللك حاليا “ حمري “

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-139067

امللك املسمى : " التوفيق 3 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " سيدي محمد بن عبد اهلل " ،

مساحته : 01 آ 12 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : حلسني بهادي ،

شرقا : حيدون عزيز ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-23711 ،

طالب التحفيظ السيد التوفيق ادبكرمي بن احلسني .

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى" الدار" 

موضوع مطلب رقم 139013-31 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1072 بتاريخ 17 يوليو 2019 

وكذا اعالن بانتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1126

بتاريخ 29 يوليو 2020 . 

عوضا :

عن موقعه جماعة وقيادة سيدي امبارك دائرة االخصاص اقليم سيدي 

ايفني باحملل املدعو : دوار تعشو "
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اقـــرأ :
جماعة سيدي امبارك قيادة سيدي احساين اقليم سيدي ايفني باحملل 

املدعو " دوار تعشو "
والباقي بدون تغيير.

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى" فدان شرق الدار" 

موضوع مطلب رقم 139014-31 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1072 بتاريخ 17 يوليو 2019 

وكذا اعالن بانتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1126

بتاريخ 29 يوليو 2020 . 

عوضا : 
اقليم سيدي  االخصاص  دائرة  امبارك  وقيادة سيدي  موقعه جماعة  عن 

ايفني باحملل املدعو : دوار تعشو "
اقـــرأ :

جماعة سيدي امبارك قيادة سيدي احساين اقليم سيدي ايفني باحملل 
املدعو " دوار تعشو "
والباقي بدون تغيير.

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى" اغلن" 

موضوع مطلب رقم 139015-31 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1072 بتاريخ 17 يوليو 2019 

وكذا اعالن بانتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 

 بتاريخ 29 يوليو 2020 . 

عوضا : 
عن موقعه جماعة وقيادة سيدي امبارك دائرة االخصاص اقليم سيدي 

ايفني باحملل املدعو : دوار تعشو "
اقـــرأ : 

جماعة سيدي امبارك قيادة سيدي احساين اقليم سيدي ايفني باحملل 
املدعو " دوار تعشو "
والباقي بدون تغيير.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتيزنيت بالنيابة
أصوفي البشير  

 

محافظة متارة

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2586  - 38
اسم امللك : " البسبسة6 "

موقعه : عمالة الصخيرات متارة مرس اخلير احملل املدعو "لواللدة".
طالب التحفيظ : بوعزة بوغازي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 08 آر 82 س .

ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي سبق نشره باجلريدة الرسمية عدد : 

668 املؤخة في : 19 اكتوبر 2011

احملافظ على األمالك العقارية بتمارة بالنيابة

عبد الصمد حللو     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 7825 - 40

اسم امللك :  " بالد خرخش".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن.

وقع حتديده في : 09 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 45 ار 13 س. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 16606/0؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة براهيمي سليمان، وورثة براهيمي العيد.

طالبو التحفيظ : مباركة التويحة بنت الفاللي و من معها.

مطلب رقم 7987 - 40

اسم امللك :  " تغذوين ".

موقعه : دائرة اكليم جماعة رسالن دوار امتيم.

وقع حتديده في : 15 نوفمبر 2018.

نوعه : ارض فالحية بها أشجارالبرتقال . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 64 ار 59 س. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ ملغى 2221 - 40؛ رحال بن عمرو منصور؛ 

 .o- 23233 الرسم العقاري عدد

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 امتار من ورائها الرسمني العقاريني 

عدد 41267 - 40 - 41266 - 40.

جنوبا : الرسم العقاري عدد o/11567؛ 

غربا : يامنة بنت محمد اجملاطي؛

طالبو التحفيظ : عبد العزيز مجاطي بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 8037 - 40

اسم امللك :  " ملك بوربح ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن دوار أوالد امتيم.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2018.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 53 ار 01 س. 
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اجملاورون : 

شماال : الواد؛ 

شرقا : حمداوي امليلود؛ و حمداوي الطيب؛ و لبيض عبد النبي؛

جنوبا : كيحل يحي و من معه؛

غربا : ورثة صابر محمد بن املصطفى ؛

طالبة التحفيظ : احمد بوربح بن اليماني.

مطلب رقم 8053 - 40

اسم امللك :  " جتويني".

موقعه : دائرة اكليم جماعة رسالن احملل املدعو جتويني.

وقع حتديده في : 07 يناير 2019.

نوعه : ارض بها مدرسة وبنايات من طابق سفلي وملعب للرياضة وبئر 

وبناية للتنمية القروية . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 87 ار 34 س . 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ذو عرض متغير ؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري عدد 5016 - 02؛ 

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 6810 - 40 ؛

غربا : مطلب حتفيظ عدد 6810 - 40 ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف وجدة .

مطلب رقم 8061 - 40

اسم امللك :  " الدير1 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار أوالد امعمر.

وقع حتديده في : 16 يناير 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 52 ار 94 س . 

اجملاورون : 

شماال : بولبالي مصطفى، 

شرقا : ورثة البشير احلافي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 27599 - 40؛

غربا : طريق عمومية رقم 607 ؛

طالب التحفيظ : عبد الصادق حمداوي بن الهاشمي.

مطلب رقم 8087 - 40

اسم امللك :  " سهب املشراك ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار برديل.

وقع حتديده في : 04 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون والليمون . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 69 ار 86 س. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حماد ؛ 

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 31206 - 40؛

غربا : الرسم العقاري 31206 - 40 ؛

طالب التحفيظ : محمد حركاتي بن بوالنوار .

 مطلب رقم 8099 - 40

اسم امللك :  " سهب الزعيم ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.

وقع حتديده في : 10 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 04 آر98 س. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوالد بولبالي؛

شرقا : ورثة عزمياني أوالد سليمان، ورثة عزمياني أوالد موسى، ومطلب 

التحفيظ عدد 7929 - 40؛

جنوبا : ورثة أوالد بولبالي؛

غربا : ممر عمومي ذو عرض متغير؛

طالب التحفيظ : محمد عزماني بن أحمد.

مطلب رقم 8104 - 40

اسم امللك :  " الدير ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت دوار أوالد معمر.

وقع حتديده في : 16 ابريل 2019 .

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون والليمون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 82 ار 20 س. 

اجملاورون : 

شماال : صالح الشواف؛ 

شرقا : ورثة بولبالي مصطفى وبولبالي عبد العزيز ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 08 أمتار؛

غربا : طريق وطنية رقم 607؛

طالبو التحفيظ : محمد عزماني بن أحمد ومن معه.

مطلب رقم 8105 - 40

اسم امللك :  " أونوت ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار اونوت.

وقع حتديده في : 22 ابريل 2019.
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نوعه : ارض فالحية بها أشجارمختلفة . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 06 ار 81 س. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد بوعزاوي و مصطفى بوعزاوي؛ 

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : ممر بعرض 07 امتار ؛

غربا : ممر بعرض 08 امتار

طالبو التحفيظ : مليكة بوعزاوي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 8118 - 40

اسم امللك :  "بيانات 2".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار اوالد يحيي.

وقع حتديده في : 28 اغسطس 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 38 ار 64 س. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عالل بوترفاس ،وورثة محمدي عالل؛ 

شرقا : املياه والغابات ؛

جنوبا : طريق معبدة؛

غربا : طريق معبدة؛ 

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية وجدة

مطلب رقم 8119 - 40

اسم امللك :  " بينات 3 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن دوار أوالد يحي.

وقع حتديده في : 28 اغسطس 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 29 ار 33 س. 

اجملاورون : 

شماال : طريق، 

شرقا : طريق؛

جنوبا : الواد؛

غربا : وورثة عالل بوترفاس ؛

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية وجدة.

مطلب رقم 8134 - 40

اسم امللك :  "فابريكا".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت دوار أوالد معمر.

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الليمون. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آر 24 س. 

اجملاورون : 

شماال : محمد بن احمد بن عزماني وورثة محمد بن سليمان؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 30942 - 40 ؛

جنوبا : محمد بن علي لزعر؛

غربا : ورثة مزيان عزماني؛ 

طالب التحفيظ : يحي ايشاوي بن محمد.

مطلب رقم 8158 - 40

اسم امللك : "تافيات ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن دوار أوالد عمرو.

وقع حتديده في : 31 اكتوبر 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مختلفة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 40 ار 35 س. 

اجملاورون : 

شماال : بوطة الطيب، وبوطة بنسعيد؛

شرقا : دحماني اسماعيل، وبوقباطي انكادي؛

جنوبا : طريق؛

غربا : كباتي العبادي؛

طالب التحفيظ : محمد بوقباطي بن أحمد.

مطلب رقم 8159 - 40

اسم امللك :  "بو كراكر".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار اوالد عمرو.

وقع حتديده في : 31 اكتوبر 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مختلفة وبناية مكونة من سفلي وبئر 

وحوض مائي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 77 آر 80 س. 

اجملاورون : 

شماال : دحماني اليماني ، احلسني دحماني ، بوطة اخلثير ، بوطة بوجمعة ؛ 

شرقا : طريق عمومية بعرض 05 امتار ؛
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جنوبا : بوقباطي حادوش ، منصور العربي ، دحماني امليلود ؛

غربا : بوقباطي حادوش ، بوطة اخلثير ؛ 

طالب التحفيظ : محمد بوقباطي بن احمد .

مطلب رقم 8192 - 40

اسم امللك :  " او حريقن".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.

وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 45 آر 05 س. 

اجملاورون : 

شماال : عمراوي بوزيان؛ 

شرقا : جنمي عبد اجلليل ؛

جنوبا : ورثة احمد شريف؛

غربا : بوغالب قدور؛

طالب التحفيظ : عيسى بوعقلني بن محمد.

مطلب رقم 8196 - 40

اسم امللك :  " أوجي 1-2 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.

وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بناء من سفلي و طابق اول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 ار 14 س. 

اجملاورون : 

شماال : طريق، وبوعقلني منصور ؛

شرقا : بوعقلني منصور ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 8193 - 40 ؛

غربا : بوعقلني اعمر، وبوعقلني قدور؛

طالب التحفيظ : بوعقلني رشيد بن محمد.

مطلب رقم 8206 - 40

اسم امللك :  " العربي ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار بني حماد.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10 ار 71 س. 

اجملاورون : 

شماال : سليمان، وتسول؛

شرقا : واد؛

جنوبا : وتسول ؛

غربا : ممر عمومي عرضه 01 متر؛

طالبو التحفيظ : مرمي جملون بنت البكاي ومن معها.

مطلب رقم 8207 - 40

اسم امللك :  " جعواني ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار بني حماد.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مختلفة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 85 ار 38 س. 

اجملاورون : 

شماال : اوالد تسولي؛

شرقا : اعوادن، وعمروش البكاي؛

جنوبا : اعوادن ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 11469/0، واعوادن؛

طالبوا التحفيظ : مرمي جملون بنت البكاي ومن معها.

مطلب رقم 8208 - 40

اسم امللك :  " زيتون اقوشيحن".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة جماعة تافوغالت دوار بني حماد.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 29 س. 

اجملاورون : 

شماال : سليمان ، عبد القادر اوفالح ؛ 

شرقا : سليمان ؛
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جنوبا : أوالد اتسولي؛

غربا : عبد القادر أوفالح؛

طالبو التحفيظ : مرمي جملون بنت البكاي ومن معها.

مطلب رقم 8209 - 40

اسم امللك :  " ارنان صالح".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت دوار بني حماد.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 آر62 س. 

اجملاورون : 

شماال : سليمان؛ 

شرقا : عمروش ؛

جنوبا : سليمان و أعودان؛

غربا : سليمان؛

طالبو التحفيظ : مرمي جملون بنت البكاي ومن معها.

مطلب رقم 8210 - 40

اسم امللك :  "دمنات".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت دوار بني حماد.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها شجر الزيتون. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 س. 

اجملاورون : 

شماال : فالحي؛ 

شرقا : سليمان ؛

جنوبا : واد ؛

غربا : واد ؛ 

طالبو التحفيظ : مرمي جملون بنت البكاي ومن معها.

مطلب رقم 8212 - 40

اسم امللك :  "الرجيالت".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت دوار بني حماد.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار مختلفة. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 20 آر 34 س. 

اجملاورون : 

شماال : اتسول؛ 

شرقا : اتسول ؛

جنوبا : اتسول ؛

غربا : اتسول ؛ 

طالبو التحفيظ : مرمي جملون بنت البكاي ومن معها .

مطلب رقم 8232 - 40

اسم امللك :  " عزماني ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.

وقع حتديده في : 17 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 87 ار 09 س. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عزمياني رمضان؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 69304 - 40؛

جنوبا : بوجيدة عبد القادر، وورثة امعمري املصطفى؛

غربا : ممر عمومي عرضه 10 امتار؛

طالب التحفيظ : عبد الرشيد عزماني بن البكاي.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان

محمد بنموسى     

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30110 - 41

اسم امللك : "أريج".

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "حي الرفايف".

مساحته : 15 آ 53 س.

نوعه : أرض عارية بها ثالث أشجار من الزيتون؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية عمومية؛

شرقا : الرسوم العقارية عدد 36374 - 41، 23308 - 41، 21966 - 41، 

17631 - 41 و بويحيا  والزنقة؛

7378 - 41 ومطلبا التحفيظ عدد6791  - 41،  جنوبا : الرسم العقاري عدد 

6716 - 41والهدروبي 

و مطالب   41  -  22738  ،41  -  11187 عدد  العقاريان  الرسمان   : غربا 

التحفيظ عدد 7853 - 41، 7634 - 41، 7635 - 41؛

طالبو التحفيظ : السيد محمد بن حلسن قنداز و من معه.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو بالنيابة 

عادل مراش    
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 6293 - 42

اسم امللك :  احماد.

  : املدعو  بومية، احملل  دائرة ميدلت قيادة و جماعة  و  إقليم    : موقعه 

بقعة تشعيت.

وقع حتديده في :  02سبتمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1ار.

نوعه :  أرض عارية؛

اجملاورون :  

شماال :  ايت واحي عزيز؛

شرقا :  اسماعيل موحتحان؛

جنوبا :  زنقة؛

غربا :  زنقة؛

طالب التحفيظ :  محمد رافع بن حلسن.

مطلب رقم 6860 - 42

 اسم امللك :  اسالم ياسني.

موقعه :  اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو :  بوسكم.

وقع حتديده في :  13 يناير  2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  15آ 14س.

نوعه :  أرض عارية بها مستودع وبئر ومكتب؛

اجملاورون :  

شماال :  زنقة؛

شرقا :  مطلب رقم 6523 ورسم عقاري رقم 5982 - 42 ومطلب رقم 2109 - 42؛

جنوبا :  بوزياني؛

غربا :  عدي اوبيلي؛

طالب التحفيظ :  رشيد عثماني بن علي.

 مطلب رقم 25361 - 42

اسم امللك :  اتباري.

موقعه :  اقليم و دائرة ميدلت جماعة ايت ازدك، احملل املدعو :  اتباري.

وقع حتديده في :  03اكتوبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  2هـ 74آر 94س.

نوعه :  أرض فالحية بها اشجار التفاح؛

اجملاورون :  

شماال :  واد افلي؛

شرقا :  ورثة الطاهري؛

جنوبا :  ساقية؛

غربا :  ساقية؛

طالب التحفيظ :  مندوب امالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة 

املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 25450 - 42

اسم امللك :  الرحمة.

عياد،  وقيادة سيدي  الريش، جماعة  مدينة  ميدلت،  اقليم    : موقعه 

احملل املدعو :  تصاحلت.

وقع حتديده في :  22ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  03هـ 05آ 70س.

نوعه :  أرض فالحية بها بها حوض وبئر؛

اجملاورون :  

شماال :  ايطو حمو؛

شرقا :  عشوبة فؤاد وأراضي اجلموع؛

جنوبا :  أراضي اجلموع؛

غربا :  الطريق؛

طالب التحفيظ :  موحى ايت وحساين بن حدو.

 

مطلب رقم 25465 - 42

اسم امللك :  دار علي.

موقعه :  اقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو :  شارع العيون.

وقع حتديده في :  30ماي2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1آر02س.

نوعه :  أرض بها بناية من سفلي و طابق اول؛

اجملاورون :  

شماال :  طاقي موالي عبداهلل؛

شرقا :  ورثة زياد بن حماد؛

جنوبا :  الزنقة؛

غربا :  ادريس غزلون؛

طالبو التحفيظ :  ادريس العظيم بن علي و من معه.

مطلب رقم 35249 - 42

اسم امللك :  الوفاق.

موقعه :  اقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو :  تاشويت.

وقع حتديده في :  10سبتمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  2آ 82س.

نوعه :  أرض عارية؛

اجملاورون :  

شماال :  عمر اوبقاس؛

شرقا :  عزيز؛
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جنوبا :  عزيز؛

غربا :  مصرف؛

طالبو التحفيظ :  اجلياللي بوطيب بن حلسن و من معه.

مطلب رقم 35289 - 42

اسم امللك :  اميوديل.

موقعه :  اقليم و دائرة ميدلت قيادة احواز جبل العياشي، جماعة ايت 

ازدك، احملل املدعو :  برم.

وقع حتديده في :  26أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  15آ 83س.

نوعه :  أرض فالحية بها اشجار التفاح و اشجار مختلفة و سكنى 

من سفلي و طابقني؛

اجملاورون :  

شماال :  اوحسني حميد؛

شرقا :  ساقية؛

جنوبا :  ايت علي مومن؛

غربا :  طريق؛

طالبا التحفيظ :  

- موحى ايت علي 

- مومن بن عسو.

       

 مطلب رقم 35326 - 42

اسم امللك :  أمني.

موقعه :  إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو :  ايت الربع متدى نزري.

وقع حتديده في :  22 اكتوبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  98س.

نوعه :  أرض عارية؛

اجملاورون :  

شماال :  عبد السالم بن حلسن؛

شرقا :  عبد اجمليد حاسني ومطلب رقم 18233 - 42؛

جنوبا :  زنقة؛

غربا :  عبد الغني الكيحل ومطلب رقم 18212؛

طالب التحفيظ :  عبد القادر جراري بن محمد.

مطلب رقم 35346 - 42

اسم امللك :  عماد.

موقعه :  إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو :  تاشويت.

وقع حتديده في :  26نوفمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  2آر 22س.

نوعه :  أرض عارية؛

اجملاورون :  

شماال :  ورثة موالي عبد اهلل بومحهول؛

شرقا :  مطلب رقم 25326 - 42؛

جنوبا :  الساقية؛

غربا :  احلو يدير؛

طالب التحفيظ :  اجلياللي بوطيب بن احلسن.

     

مطلب رقم 35358 - 42

اسم امللك :  متالحت.

  : املدعو  احملل  زايدة،  جماعة  و  قيادة  ميدلت  دائرة  و  إقليم    : موقعه 

متالحت.

وقع حتديده في :  02ديسمبر2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  99س.

نوعه :  أرض عارية؛

اجملاورون :  

شماال :  ورثة بنعطية محمد؛

شرقا :  الزنقة؛

جنوبا :  الزنقة؛

غربا :  ورثة بن عطية محمد؛

طالب التحفيظ :  الهموسي عسو بن موحى.

          

مطلب رقم 35428 - 42

اسم امللك :  ملك سارة.

موقعه :  اقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو :  ميمالل.

وقع حتديده في :  08 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1آر 41س.

نوعه :  بناية من سفلي بها مرآب؛

اجملاورون :  

شماال :  العروسي؛

شرقا :  طريق مكناس؛

جنوبا :  بقدير كرمية ومن معها؛

غربا :  ممر بعرض مترين؛

طالب التحفيظ :  سارة بقدير بنت احلسن.

          

مطلب رقم 35429 - 42

اسم امللك :  ملك عصام.

موقعه :  إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو :  ديور جداد.

وقع حتديده في :  09 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1آر 41س.

نوعه :  أرض عارية؛
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اجملاورون :  
شماال :  موجان يوسف؛

شرقا :  يطو احدى؛
جنوبا :  عثمان موالي امبارك؛

غربا :  زنقة؛
طالب التحفيظ :  محمد طيبي بن موالي عبد الواحد.

          
مطلب رقم 35430 - 42

اسم امللك :  ملك هدى.
موقعه :  اقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو :  الديور اجلداد.

وقع حتديده في :  09 يناير 2020.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  2آ 69س.

نوعه :  أرض عارية؛
اجملاورون :  

شماال :  مطلب رقم 5937 - 42؛
شرقا :  مطلب رقم 18276 - 42؛

جنوبا :  الزنقة؛
غربا :  زنقة؛

طالب التحفيظ :  محمد الطيبي بن موالي عبد الواحد. 

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 302 - 42
امللك املسمى : " هند" الكائن بإقليم ودائرة ميدلت، جماعة أمرصيد، 

احملل املدعو أدغوال
طالبو التحفيظ :  رتيب عبد املولى بن عال ومن معه.

وقع حتديده في :  14 يونيو 1994.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4344 

املؤرخة في 02 أبريل1996

مطلب رقم 18234 - 42
امللك املسمى : "تغرمت" الكائن بإقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو تاشوين

طالب التحفيظ :  امبارك باعلي بن موحى.
وقع حتديده في :  24 اغسطس 2016.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1101 
املؤرخة في 05 فبراير2020

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
أن السيدة  فضيلة جمال، طلبت أن يسلم لها نظيـر جديـد للرسم 
 "3 "رابحة   : املدعو  للملك  املؤسس  مكرر   - ك   -  8387 رقم  العقاري 

الكائن باقليـم ومدينة ميدلت، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان 

قد سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت  

حلسن اليعقوب     

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 6071 - 43

اسم امللك : "عاملي"

موقعه : عمالة مراكش، دائرة البور، جماعة واحة سيدي ابراهيم دوار 

أوالد بلعكيد؛ 

تاريخ التحديد : 04 - 09 - 2008؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 60 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : الطيبي؛ 

شرقا : حلسن؛

جنوبا : سحنون؛ 

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : رشيد عاملي بن محمد؛

مطلب رقم 8572 - 43

اسم امللك : "ملك زهير"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة الويدان دوار بن ملقدم ؛ 

تاريخ التحديد : 26 - 06 - 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 14 آر 61 سنتيار؛

نوعه : أرض بها بناية من طابق أرضي ، مسبح وبئر؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : محمد زهير؛ 

شرقا : أرض فالحية؛

جنوبا : طريق عمومي؛ 

غربا : طريق عمومي ؛

طالب التحفيظ : الزهير محمد بن احلسني؛
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مطلب رقم 8834 - 43

اسم امللك : "ملياء"

: مراكش املدينة، باب دكالة، درب سيدي مسعود درب ملقدم  موقعه 

رقم 151 ؛ 

تاريخ التحديد : 23 - 05 - 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 35 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي في طور البناء؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

- حق االرتكاز على الصابة ابتداء من علو2.55 متر مساحته 9 سنتيار؛

- جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 43940 - 43؛ 

شرقا : محمد بلقاضي؛

جنوبا : الصابة؛ 

غربا : ممر درب ملقدم ؛

طالبا التحفيظ : 

- ملياء منعيم طالبة حتفيظ حق الرقبة

- محمد منعيم طالب حتفيظ حق االنتفاع؛

مطلب رقم 8838 - 43

اسم امللك : "أنيس"

موقعه : مراكش املدينة، الزاوية العباسية، طوالة سيدي غامن رقم 12 ؛ 

تاريخ التحديد : 28 - 02 - 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 32 سنتيار؛

نوعه : دار مهدمة؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 64509 - 43؛ 

شرقا : بوجمعة عشيشة؛

جنوبا : طوالة سيدي غامن؛ 

غربا : الرسم العقاري 60743 - 43 ؛

طالب التحفيظ : أحمد حلميمصي بن عبد اهلل؛

مطلب رقم 8987 - 43

اسم امللك : "شوقير"

موقعه : مراكش املدينة، رياض العروس، سيدي عبد العزيز سوق اجللد رقم 14؛ 

تاريخ التحديد : 24 - 07 - 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 41 سنتيار؛

نوعه : بناية من طابق أرضي به متجر ، طابق أول وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 30635 - م؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 38302 - 43؛

جنوبا : عبد العزيز شكير؛ 

غربا : زنقة سوق اجللد ؛

طالب التحفيظ : املصطفى شوقير بن عياد؛

مطلب رقم 8995 - 43

اسم امللك : "دار صالح"

موقعه : مراكش املدينة، حي بن صالح درب الدشيشة رقم 5؛ 

تاريخ التحديد : 08 - 08 - 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 90 سنتيار؛

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

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : درب الدشيشة؛ 

شرقا : الباتول الفياللية ومن معها؛

جنوبا : رحال النفار؛ 

غربا : محمد الدكالي ؛

طالبو التحفيظ : جويل بول ماري كاستريك ومن معه ؛

مطلب رقم 9012 - 43

اسم امللك : "ملك فريد"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة أوالد حسون، دوار ليكوتي؛ 

تاريخ التحديد : 22 - 08 - 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 1 هكتار 48 آر 25 سنتيار؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛ 

شرقا : اورتاد سيدي علي؛

جنوبا : قباج جناة؛ 

غربا : طريق عمومي ؛

طالب التحفيظ : فريد وجدي بن محمد ؛

مطلب رقم 9013 - 43

اسم امللك : "احلسنى"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة أوالد حسون، دوار ليكوتي؛ 

تاريخ التحديد : 22 - 08 - 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 1 هكتار 93 آر 69 سنتيار؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛
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اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8567 - 43 و القباج محمد؛ 

شرقا : احلسني مقتدر؛

جنوبا : طريق عمومي؛ 

غربا : ممر عمومي ؛

طالب التحفيظ : عادل هناوي ابن أحمد ؛

مطلب رقم 9072 - 43

اسم امللك : "جنات"

موقعه : عمالة مراكش، جماعة أوالد حسون، دوار أوالد بلعكيد؛ 

تاريخ التحديد : 13 - 09 - 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 98 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : كنزة امليمي؛ 

شرقا : ورثة عباس البرج؛

جنوبا : طريق عمومي؛ 

غربا : مصطفى بن العربي ؛

طالب التحفيظ : هيالل الهواري بن حلسن ؛

مطلب رقم 9095 - 43

اسم امللك : "محاسيني"

موقعه : مراكش املدينة، سيدي ايوب، العرصة الرويضات رقم 198؛ 

تاريخ التحديد : 03 - 10 - 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 93 سنتيار؛

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

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحمان البوشاوي ؛ 

شرقا : سعيد السرغيني؛

جنوبا : سعيد السرغيني؛ 

غربا : درب العرصة ؛

طالبو التحفيظ : رقية ايت ناصر ومن معها ؛

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم ان انيسة بوالروايات نيابة عن باقي الورثة طلبت أن يسلم لها 

نظير جديد للرسم العقاري عدد 15204 - م؛ املؤسس للملك املدعو 

"حسن حيحي ثانيا"؛ الكائن مبراكش املدينة، السمارين رقم 88؛ وذلك 

بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلى  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي

       أسماء اجلويهري

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141403 - 44

اسم امللك : احلطة . 

دائرة  عمران  اوالد  قيادة  كريديد  جماعة  اهلل  عبد  اوالد  دوار   : موقعه 

وإقليم سيدي بنور  .

وقع التحديد في : 09 - 07 - 2019.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آر 97 سنتيار.

نوعه : أرض عارية  بها بناية سفلية.

اجملاورون :

شماال: ورثة الغوتي بن الغالية  وممر خاص؛

شرقا : طالب التحفيظ وطريق رئيسية؛ 

جنوبا : عبد الفتاح غيات وورثة احمد جهيد؛

غربا : ورثة الغوتي بن الغالية.

طالب التحفيظ : غيات عبد اإلله بن عباس.

مطلب رقم 141570 - 44

اسم امللك : جناح 3 . 

موقعه : شارع محمد اخلامس وإقليم ومدينة سيدي بنور.

وقع التحديد في : 02 - 03 - 2020.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 42 آر 12 سنتيار.

نوعه : أرض عارية  بها اشجار الزيتون يخترقها ممرين.

اجملاورون :

شماال: شارع محمد اخلامس؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 19839 - س؛ 

العقاري  والرسم  معه  ومن  محمد  بن  األنصاري  املصطفى   : جنوبا 

عدد16921 - 44؛

غربا : الرسم العقاري 22604 - 44.

طالب التحفيظ : شركة النخيل للبناء.

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 34305 - 44

امللك املسمى: " دار ملزيوقة "

الكائن بشارع محمد اخلامس إقليم ومدينة سيدي بنور.
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طالبو التحفيظ : عالل املعاشي بن محمد ومن معه.

 663 الرسمية عدد  باجلريدة  الدي نشر  االعالن  االعالن ينسخ  ان هذا 

بتاريخ 14 - 09 - 2011 في حدود املطلب املذكور أعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور

املصطفى بومهدي    

محافظة الدارالبيضاء - عني الشق

اعالنني جديدين عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 1965 - 33

امللك املسمى *السكومة 5* مطلب عدد 1965 - 33 

طالبة التحفيظ :تعاونية عمر الفاروق ومن معها 

وقع حتديده في03 فبراير 1995

وهذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 

207 بتاريخ 18/12/2002 

مطلب رقم 461 - 63

امللك املسمى *ارض احليرش* مطلب عدد 461 - 63 

طالبة التحفيظ: محمد جمال ومن معه 

وقع حتديده في 19 فبراير 2009

وهذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 

609 بتاريخ 01/09/2010 

طبقا ملقتضيات الفصل 52 مكرر من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331 

املوافق ل 12 غشت 1913 واملتمم واملعدل بالقانون رقم 07 - 14 

 

تغيير اسم عقار محفظ

الشق  عني  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

ش.م.م  ماروك.  ديست  شركة  أن  العموم  بإعالم  أسفله  املمضي 

عالل  السيد  القانوني  ممثلها  بواسطة  تقدمت   )DISTMAROC(

H 140172 بطلب تغيير  زويال احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

املركز  املدعو:  للملك  املؤسس   47  -  4080 العقاري  الرسم  تسمية 

.Denise التجاري مربوحة والذي يسمى بعده: دينيس

بإمكان كل شخص يهمه أمر هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

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

احملافظ على األمالك العقارية بالبيضاء عني الشق

محمد اخللطي     

محافظة سوق أربعاء الغرب

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 42 - 52

اسم امللك : الدم اري التقليع

الواقع باقليم القنيطرة دائرة سوق اربعاء الغرب قيادة عرباوة، دوار اوالد سعيد.

طالبو التحفيظ : الغزالي زازية بنت عبدالسالم ومن معها.

تاريخ التحديد : 20 - 03 - 2003

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية  عدد 466 مكرر

املؤرخة  في 05 - 12 - 2007

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بسوق اربعاء الغرب

عبداالله املعطاوي   

محافظة قرية بامحمد
                 

اصالح خطا - تتعلق بامللك املسمى: "حمري"

مطلب رقم 18262 - 54  الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم: 1127 املؤرخة في  05 اغسطس 2020  

بدال من :

تاريخ التحديد 14 سبتمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا

اقرأ :

تاريخ التحديد24 سبتمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد بالنيابة

                                                  عزيز التزراتي
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محافظة مكناس اإلسماعيلية.

مطلب رقم 4165  - 59 

اسم امللك: " الفاحتي 2"

 نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون و سكنى ذات سفلي و بئر؛

احملل  كرمة  عني  جماعة  اجلمعة  عني  قيادة  مكناس  :اقليم  موقعه 

املدعو بير الردم ؛ 

مساحته : 04هـ42آ47س ؛

حدوده : 

شماال: السيدة الغندور حبيبة؛

شرقا :  مريرة- الطريق الوطنية رقم 413؛ 

جنوبا: الرسم العقاري 28693 - 59 ؛

غربا :واد الردم ،   

طالب التحفيظ : السيد الفاحتي احمد بن الهادي،

مطلب رقم 4186 - 59 

اسم امللك: "السكاكي "

 نوعه: أرض بها بناية ذات سفلي وطابق غلوي واحد ؛

موقعه :مكناس حي التقدم زنقة 25 رقم 12. ؛ 

مساحته : 50س ؛

حدوده : 

شماال:الرسم العقاري 21929 - 59 ؛

شرقا : السيد احلضري محمد ؛ 

جنوبا:  السيد بوحاجة محمد؛

غربا : زنقة ،   

طالب التحفيظ : السيدة امللولي خديجة بنت محمد،

مطلب رقم 4213  - 59 

اسم امللك: " الفهيم "

 نوعه: أرض على جزء  منها بناية مكونة من قبو و سفلي وطابق علوي 

واحد، واجلزء املتبقي منها حديقة؛

موقعه :مكناس اتواركة القباضة جتزئة سراميطو رقم 5 ؛ 

مساحته : 02آ95س؛

حدوده : 

شماال:زنقة ؛

شرقا : الرسم العقاري 82342 - 59 ؛ 

جنوبا: زنقة ؛

غربا : زنقة ،   

: السيد الفهيم عبد العالي بن العياشي بصفته  طالب التحفيظ 

مالكا حلق الزينة أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص،

مطلب رقم 4219 - 59 

اسم امللك: " الديوري"

 نوعه: أرض عارية بها بئر؛

موقعه : مكناس شارع احلبول درب املراكشي؛ 

مساحته : 01آ67س؛

حدوده : 

شماال:الرسم العقاري 25085 - 59 ؛

شرقا : شارع )ملك عمومي( ؛ 

جنوبا: درب)ملك بلدي( ؛

غربا :السيد البعاج عبد اجمليد ،   

طالب التحفيظ : الديوري محمد بن ادريس،

مطلب رقم 4252 - 59 

اسم امللك: " فرن عدد 3113"

 نوعه: أرض عارية على جزء منها بها بناية من سفلي به فرن؛

موقعه :  مكناس حي الزيتون شارع كراوة  مدرسة سكينة؛ 

مساحته :01آ34س ؛

حدوده : 

شماال:زنقة)ملك عمومي( ؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي( ؛ 

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 4269 - 59 ؛

غربا : زنقة )ملك عمومي( ،   

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة،

مطلب رقم 4258  - 59 

اسم امللك: "ادريس و زينب "

 نوعه: أرض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني؛

موقعه : مكناس حي توالل  شارع 2  رقم 90؛ 

مساحته :69س ؛

حدوده : 

شماال: شارع )ملك عمومي(- ممر ؛

شرقا : ممر- السادة ورثة قجو بناصر ؛ 

جنوبا: السادة ورثة قجو بناصر- السادة ورثة بوزياني علي ؛

غربا :السادة ورثة بوزيدي محمد- شارع )ملك عمومي( ،   

بصفتهم  معها  ومن  محمد  بنت  زينب  عدلي   : التحفيظ  طالب 

مالكني حلق الزينة أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص ؛
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مطلب رقم 4263  - 59 

اسم امللك: " فاطمة"

 نوعه: أرض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي واحد ومرافق بالسطح ؛

موقعه : مكناس املدينة القدمية حي الزرقاء درب املطيري رقم 10 ؛ 

مساحته : 51س؛

حدوده : 

شماال: االوقاف العامة ؛

شرقا : السيد احلاج الهاشمي- ممرعمومي ؛ 

جنوبا:  ممر؛

غربا : االوقاف العامة ،   

بصفتها  العربي  بنت  االدريسي  فاطمة  السيدة   : التحفيظ  طالب 

مالكة حلق الزينة فقط أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4269 - 59 

اسم امللك: " ملك عدد 3499"

بالطابق  وسكنى  بالسفلي  جتارية  محالت  بناية  بها  أرض  نوعه:   

العلوي. ؛

موقعه : مكناس حي الزيتون شارع كراوة مدرسة سكينة ؛ 

مساحته : 28س؛

حدوده : 

شماال: ملك بلدي؛

شرقا :  مطلب التحفيظ رقم 4252 - 59 ؛ 

جنوبا:  زنقة؛

غربا : شارع )ملك عمومي( ،   

طالب التحفيظ : االوقاف العامة،

مطلب رقم 4275 - 59 

اسم امللك: " الزهراوي 2"

 نوعه:أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بئرين وسكنى ذات سفلي ؛

دوار  كرمة  عني  جماعة  اجلمعة  عني  قيادة  مكناس  اقليم   : موقعه 

اعوينة الرمل ؛ 

مساحته : 06هـ70آ25س؛

حدوده : 

شماال: الرسم العقاري -37193/05 السيد ازنراوي عبد احلق والسيدة 

اشمراح حادة؛

شرقا :املطلب رقم 17459/ك )ق 1(  ؛ 

جنوبا: السيد كرام العربي ؛

غربا : واد عني الصابون ،   

طالب التحفيظ : السيدالزهراوي حسن بن بعدي؛

مطلب رقم 4276  - 59 

اسم امللك: " الزهراوي"

 نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

دوار  كرمة  عني  جماعة  اجلمعة  عني  قيادة  مكناس  اقليم   : موقعه 

اعوينة الرمل ؛ 

مساحته :91آ35س ؛

حدوده : 

شماال: السادة ورثة كرام محمد؛

شرقا : طريق ) ملك عمومي( ؛ 

جنوبا: السادة ورثة كرام احلسني ؛

غربا : طريق )ملك عمومي( ،   

طالب التحفيظ : السيد الزهراوي حسن بن بعدي،

مطلب رقم 4284  - 59 

اسم امللك: " مسليم"

ومرافق  علويني  وطابقني  سفلي  من  تتكون  بناية  بها  أرض  نوعه:   

بالسطح؛

موقعه : مكناس توالل زنقة 32 مكر رقم 7؛ 

مساحته :01آ52س ؛

حدوده : 

شماال: شارع )ملك عمومي(- السور االسماعيلي- السادة ورثة احلاج 

علي؛

شرقا : السادة ورثة احلاج علي ؛ 

جنوبا:السيد الدعنوني محمد-ممر)ملك عمومي( ؛

غربا : السيد بودروس محمد- شارع)ملك عمومي(،   

النبي مسليم بن بن محمد بصفته  : السيد عبد  التحفيظ  طالب 

مالكا حلق الزينة فقط أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص ،

مطلب رقم 4286  - 59 

اسم امللك: "يط "

 نوعه: أرض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح؛

موقعه : مكناس تيرميي درب احلاج اخملتار رقم 2 ؛ 

مساحته : 69س؛

حدوده : 

شماال: االوقاف العامة- درب )ملك عمومي(؛

شرقا : درب )ملك عمومي(  ؛ 

جنوبا: زنقة )ملك عمومي( ؛

غربا : االوقاف العامة،   

طالب التحفيظ : السيدة يط أشلياح بنت عقة ،

مطلب رقم 4290 - 59 

اسم امللك: " عشير"

 نوعه: أرض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح؛

موقعه :مكناس املدينة القدمية درب احلاج امبارك رقم 3 ؛ 
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مساحته : 67س؛

حدوده : 

شماال: السادة ورثة السنتيسي؛

شرقا : الصاوري ؛ 

جنوبا: الرسم العقاري 6451/ك ؛

غربا : السادة ورثة السماحي-ممر عمومي- السادة ورثة السنتيسي،   

طالب التحفيظ : السيدة عشير جليلة بنت امليلودي بصفتها مالكة 

حلق الزينة أما حق الرقبة فهو للولة امللك اخلاص،

مطلب رقم 4294 - 59 

اسم امللك: "امللك1191-1192 "

 نوعه: أرض بها بناية جتارية من سفلي؛

موقعه : مكناس املدينة القدمية زنقة احلمامصية رقم 34 ؛ 

مساحته :64س ؛

حدوده : 

شماال:السادة ورثة حميش ومن معهم؛

شرقا : ممر عمومي؛ 

جنوبا: االوقاف العامة  ؛

غربا : السور االسماعيلي،   

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ،

مطلب رقم 4295  - 59 

اسم امللك: "امللك 1049 "

 نوعه: أرض بها بناية جتارية من سفلي؛؛

موقعه : مكناس املدينة القدمية زنقة احلمامصية رقم 42 ؛ 

مساحته : 56س؛

حدوده : 

شماال: االوقاف العامة؛

شرقا : زنقة ملك عمومي ؛ 

جنوبا: السادة ورثة الفضيل ؛

غربا : السور االسماعيلي،   

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ،

مطلب رقم 4301  - 59 

اسم امللك: " الغرباوي"

 نوعه: أرض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي ؛

موقعه :مكناس املينة القدمية جناح ملان درب اجلامع رقم 50؛ 

مساحته : 01آ56س؛

حدوده : 

شماال: السيد ولد بناصر؛

شرقا : السادة ورثة النصيري –ممر ؛ 

محمد  و  لبراهمي  محمد  السيدين  الشلخ-  محمد  السيد  جنوبا: 

الشيخ  ؛

غربا : السيد حميد بلمدني- السيد ولد بناصر؛ 

طالب التحفيظ : السيد الغرباوي حميد بن احمد بصفته مالكا حلق 

الزينة أما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم 4304 - 59 

اسم امللك: " أشقير 2"

 نوعه: أرض فالحية بها اشجار الزيتون و الفواكه؛

أيت  دوار  آيتوالل  جماعة  عرمة  عني  قيادة  مكناس  إقليم   : موقعه 

عيسى عدي ؛ 

مساحته : 61آ08س ؛

حدوده : 

شماال: الرسم العقاري 75738 - 59؛

شرقا :الرسم العقاري 75738 - 59  ؛ 

جنوبا:  طريق عمومية؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 10445/ك ؛   

طالب التحفيظ : السيد اشقير سعيد بن بناصر ؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

                        عبد الواحد البوراحي.

  

محافظة  إنزكان - أيت ملول

مطلب رقم 20906 - 60

اسم امللك : ملك بوكروش

موقعــه : اجلماعة احلضرية ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 01 آر 33 س.

نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 

شمـاال : زنقة

شـرقا : زنقة

جنـوبا : الرسم العقاري 74233/09 و 55726/09

غربـا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد)ة( ابراهيم بوكروش

مطلب رقم 20951 - 60

اسم امللك : ملك اخلير

موقعــه : اخلمايس، جماعة ايت ملول، عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 01 آر 02 س.

نوعــه : ارض عارية
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حـدوده : 
شمـاال : الزنقة
شـرقا : الزنقة
جنـوبا : الزنقة

غربـا : الرسم العقاري 32228 - 60
طالب التحفيظ : خديجة زربان وعبداهلل بوسعيد..

مطلب رقم 20977 - 60
اسم امللك : ملك اخلير

إنزكان  ،عمالة  ملول  ايت  املزار جماعة  اكدال سوس  : حي  موقعــه 
أيت ملول.

مساحتـه : 63 س.
نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني

حـدوده : 
شمـاال : زنقة

شـرقا : الزنقة
جنـوبا : محمد بن بيهي وملك عبدالرحمان

غربـا :رسم عقاري عدد 51057 - 60
طالب التحفيظ : فاضمة امنو بنت ابراهيم ومن معها.

مطلب رقم 20901 - 60
اسم امللك : ملك ربيعة 

موقعــه : اجلماعة احلضرية التمسية ، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 68 س.

نوعــه : بناية من طابق أرضي وطابق علوي
حـدوده : 

شمـاال : بن العياشي جامع
شـرقا : ورتان محمد 

جنـوبا : زنقة
غربـا : رسم عقاري 1638 - 60

طالب التحفيظ : ربيعة رغوة بن محمد.

مطلب رقم 20929 - 60
اسم امللك : دار ملشبشب 

موقعــه : حي تراست جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 39 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني.
حـدوده : 

شمـاال : الزوبع يوسف
شـرقا : زنقة

جنـوبا : ممر والرسم العقاري 34821 - 60 
غربا: كريش احمد و الرسم العقاري 5107 - 60 

طالب التحفيظ : نزهة ملشبشب بنت علي

مطلب رقم 20950 - 60
اسم امللك : لطيف

موقعــه : حي اخشاب جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 17 آر 52 س.

نوعــه : ارض عارية
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : ورثة حلسن لكوريني 

جنـوبا : زنقة 
غربـا : زنقة و تاعرابت احمد و اكنزال محمد و وورثة حلسن لطيف 

طالب التحفيظ : يوسف لطيف ومن معه.
املنخفض مير في  والتحمالت: خط كهربائي للجهد  العينية  احلقوق 

جزء من امللك اقصى جنوبه.
طالب التحفيظ : موالي محمد الكرايني وحسن الكرايني

مطلب رقم 20945 - 60
اسم امللك : ملك الرائس

موقعــه : حي بنعنفر اجلماعة القروية القليعة ، عمالة إنزكان أيت 
ملول.

مساحتـه : 05 آر 83 س.
نوعــه : ارض عارية.

حـدوده : 
شمـاال : مطلب التحفيظ 10983 - 60 و سعيد زمي 

شـرقا : زنقة
جنـوبا: مطلب التحفيظ 20905 - 60 
غربـا : مطلب التحفيظ 13685 - 60.

طالب التحفيظ : السيد)ة( فاطمة الرائس.
احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان - ايت ملول

               عبداحلليم فتح اهلل

محافظة الداخلة

مطلب رقم 218 - 62
اسم امللك: " الدولة 174/قروي ".

موقعه: جماعة بئرانزران.
نوعه: أرض عارية متكونة من قطعتني على الشكل التالي:

القطعة 01 مساحتها: 80 هكتار 18 آر 20 سنتيار.
القطعة 02 مساحتها: 227 هكتار 69 آر 87 سنتيار.

وقع حتديده بتاريخ: 26/12/2019.
حدوده:

شماال: امللك اخلاص للدولة و الرسم العقاري عدد 11821 - 62.
شرقا: الرسميني العقاريني 11821 - 62 و 11979 - 62.

جنوبا: امللك اخلاص للدولة.
غربا: امللك اخلاص للدولة.
احلقوق العينية: الشيء.

طالبة التحفيظ: الدولة املغربية )امللك اخلاص(.
احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة

                      رشيد الوردي
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محافظة احلاجب

مطلب رقم  5355  - 67

اسم امللك : تيشوت اوعيسى.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت علي وعثمان. 

وقع حتديده في : 20 - 01 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 34 آر 70 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ساقية. 

شرقا : الرسم العقاري رقم : 8887 - 59. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 8832 - 59.

غربا : الرسم العقاري رقم : 5761 - 59.

طالب التحفيظ : رشيد بلفقيه بن محمد.

مطلب رقم  6034  - 67

اسم امللك : أرض مسجد افجدارن.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن.

وقع حتديده في : 28 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 34 آر 49 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 18875 - 67. 

شرقا : طريق.

جنوبا : واد انكارف.

غربا : الرسم العقاري رقم : 18874 - 67.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم  6086  - 67

اسم امللك : تاعوريت.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح. دوار ايت حمو اوموسى.

وقع حتديده في : 07 - 01 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 هكتار 01 آر 85 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 1490 - 67، مع واد انكارف.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 18931 - 67..

جنوبا : واد وشعبة.

غربا : واد انكارف.

طالبو التحفيظ : عبي سليمان بن سعيد ومن معه.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

عمر   " السيد  أن  للعموم  باإلعالن  أسفله  املمضي  احملافظ  يتشرف 

A69905مزداد بتاريخ  احلريف" احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

01 - 01 - 1946الساكن بفيال رقم 5 جنان بن احليمة مكناس، بصفته 

احد املالكني املقيدين ،يطلب أن يسلمه نظير جديد للرسم العقاري 

470 "الكائن بإقليم احلاجب  K - 19877، امللك املدعو" اكوراي   : عدد 

العقاري  الرسم  نظير  ضياع  بسبب  ذلك  و  اجلنوبية،  كروان  اكوراي 

املذكور أعاله.

لذلك بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض على هذا التسليم في 

أجل خمسة عشر يوما )15( ابتداء من نشر هدا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

 

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30409 - 72

اسم امللك : عيسى.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي اسيا.

تاريخ حتديده : 02 أبريل 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 85 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : الزنقة؛

شـرقا : ورثة فالح عياد؛

جـنوبا : عبد الرحمان دحماني، اجلياللي دنياني؛

غـربا : العمراني نزهة.

طالب التحفيـظ : محمد كحيل بن محمد.

مطلب رقم 30572 - 72

اسم امللك : اكشريد ثانيا.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، احلي اجلديد.

تاريخ حتديده : 12 مارس 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 12 آر 88 س. 

نوعه : أرض عارية بها براكة.

اجملاورون : 

شمـاال : غالم بن مبارك، ورثة بكاسي؛

شـرقا : الزنقة؛

جـنوبا : الزنقة، الرسم العقاري عدد 22939 - 22؛

غـربا : الزنقة.

طالبو التحفيـظ : السامية أكشريد بنت عمر ومن معها.

مطلب رقم 30593 - 72

اسم امللك : ملك ابتسام.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار لكطيف.

تاريخ حتديده : 29 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 25 س. 

نوعه : أرض بها بناية من محليني جتاريني وسفلي وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : ابتسام غنمي؛

شـرقا : ورثة عباس داموني؛

جـنوبا : ورثة عباس داموني؛

غـربا : طريق.

طالبة التحفيـظ : ابتسام غنمي بنت املصطفى.

مطلب رقم 30594 - 72

اسم امللك : ملك غنمي.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار لكطيف.

تاريخ حتديده : 29 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 26 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : ورثة عباس داموني؛

شـرقا : ورثة عباس داموني؛

جـنوبا : مطلب التحفيظ عدد 30593 - 72؛

غـربا : طريق.

طالبة التحفيـظ : ابتسام غنمي بنت املصطفى.

مطلب رقم 30654 - 72

اسم امللك : جال راضية.

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

تاريخ حتديده : 20 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 60 آر 70 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 26713 - 22؛

شـرقا : ورثة احلمدو؛

جـنوبا : عبد الهادي مخاشية؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 23947 - 22.

طالبة التحفيـظ : راضية جال بنت اجلياللي.

مطلب رقم 30664 - 72

اسم امللك : اليعقوبية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة احملرة، دوار اوالد ناصر

تاريخ حتديده : 16 دجنبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 95 آر 98 س. 

نوعه : أرض فالحية  بها بناية في طور االجناز وأشجار الكاليبتوس والزيتون.

اجملاورون : 

شمـاال : محمد جكري، ورثة صالح بن دحان؛

شـرقا : محمد جكري؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 11428 - 72؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 11428 - 72.

طالب التحفيـظ : عبد الكرمي جكري بن احلسن.

مطلب رقم 30667 - 72

اسم امللك : ملك إسراء.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، احلي اجلديد.

تاريخ حتديده : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 44 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 4982 - 72؛

شـرقا : الرسم العقاري عدد 20641 - 72؛

جـنوبا : ممر غير نافذ؛

غـربا : الزنقة.

طالب التحفيـظ : نبيل فتح الدين بن علي.

مطلب رقم 30669 - 72

اسم امللك : الرمل العريصة ثانيا.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم

تاريخ حتديده : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 83 آر 04 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر.
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اجملاورون : 

شمـاال : طريق؛

شـرقا : طريق؛

جـنوبا : فتيحة باسط؛

غـربا : مليكة باسط.

طالبة التحفيـظ : سعيدة باسط بنت ادريس.

مطلب رقم 30670 - 72

اسم امللك : الرمل العريصة أوال.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار اوالد واسالم

تاريخ حتديده : 06 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 72 آر 55 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : عبد الرزاق باسط؛

شـرقا : عائشة باسط؛

جـنوبا : الطريق الوطنية رقم 8؛

غـربا : نزهة باسط.

طالبة التحفيـظ : سعيدة باسط بنت ادريس.

مطلب رقم 30694 - 72

اسم امللك : أشيبان.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت، دوار اوالد طلحة الكبير.

تاريخ حتديده : 14 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 هـ 12 آر 70 س. 

وبئر وأشجار  بناية من سفلي ومحل تقني  بها  أرض فالحية   : نوعه 

الزيتون ومستودع وحوض مائي.

اجملاورون : 

شمـاال : عبد الكرمي مفتاح؛

شـرقا : طريق، شعبة، فاحت عبد اجمليد؛

جـنوبا : طريق؛

غـربا : طريق.

طالب التحفيـظ : مصطفى اشيبان بن عبد اهلل.

مطلب رقم 30695 - 72

اسم امللك : أمين.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي التقدم..

تاريخ حتديده : 15 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 06 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شمـاال : طريق عرضه 12 مترا؛

شـرقا : رابح؛

جـنوبا : الرسمني العقاريني أعداد 8341 - 22 و 9282 - 22؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 20898 - 22.

طالب التحفيـظ : محمد بلكمالت بن العربي.

مطلب رقم 30696 - 72

اسم امللك : أمين أوال.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي التقدم..

تاريخ حتديده : 15 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آر 31 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 20898 - 22.

شـرقا : مطلب التحفيظ عدد 13570 - 72؛

جـنوبا : طريق عرضه 12 مترا؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 20898 - 22.

طالب التحفيـظ : محمد بلكمالت بن العربي.

مطلب رقم 30718 - 72

اسم امللك : مروى.

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

تاريخ حتديده : 03 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 50 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : احملجوب بن عمر؛

شـرقا : رحال احلدادي؛

جـنوبا : الزنقة؛

غـربا : خلضر اخلدير.

طالب التحفيـظ : محمد العكعوك بن مبارك.

مطلب رقم 30719 - 72

اسم امللك : دار حسن.

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

تاريخ حتديده : 04 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 57 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.
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اجملاورون : 

شمـاال : مراد ليلى؛

شـرقا : الزنقة؛

جـنوبا : طريق؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 34209 - 72.

طالب التحفيـظ : حسن عزوزة بن عباس.

مطلب رقم 30720 - 72

اسم امللك : ياسمينة.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة سيدي بوعثمان دوار اوالد منصور اجلاليدية.

تاريخ حتديده : 04 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 30 آر 99 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 11451 - 72؛

شـرقا : طريق؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 1356 - 72؛

غـربا : موالي اخملتار االزهاري.

طالب التحفيـظ : محمد االزهاري بن محمد.

مطلب رقم 30723 - 72

اسم امللك : الزوهرة.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة الصخور مركز صخور الرحامنة.

تاريخ حتديده : 19 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 55 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شمـاال : ريكات امليلودي بن عايدة؛

شـرقا : ريكات امليلودي بن عايدة ؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 23936 - 22؛

غـربا : الطريق الوطنية رقم 9.

طالبة التحفيـظ : الزوهرة حنيبل بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 30724 - 72

اسم امللك : ياسير.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي التقدم..

تاريخ حتديده : 19 فبراير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 60 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : الزنقة؛

شـرقا : ابراهيم خالص ؛

جـنوبا : الطاهر ريبة؛

غـربا : عبد الصمد أحمد.

طالب التحفيـظ : غالم ايت احمد بن خليفة.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

محافظة بوملان  - ميسور

مطلب رقم 2798 - 41

اسم امللك : عصام

موقعه : إقليم بوملان دائرة ميسور جماعة قصابي احملل املدعو بوربجان

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 765 هـ 15 س.

نوع امللك : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : الطريق الوطنية رقم 15 )30 متر(  

شرقا : أرض عارية، ورثة محمد بن احمد بن محمد 

جنوبا : ورثة محمد بن احمد بن محمد، واد تزدايت

غربا : واد تزدايت

طالبا التحفيظ :

-  اسماعيلي عبد القادر بن أحمد

- محمد بكاي

احملافظ على األمالك العقارية لبوملان - ميسور

زكرياء السعيدي    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 956 - 78

اسم امللك : سارة .

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة سيدي يحيى زعير، دوار أوالد 

دليم الشكران. 

وقع حتديده في : 20/01/2020 . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ73 آر26س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة عمور بن امليلودي.

شرقا : ممر عمومي عرضه 06 أمتار. 
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جنوبا : احلرشاوي الشرقي.

غربا : الرسم العقاري عدد 5592/ر و ممر عمومي عرضه 10 أمتار.

التحمالت :

مثقل بخطني لتيار كهربائي منخفظ التوثر.

طالب التحفيظ : املصطفى بوقر بن محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 647 - 81

اسم امللك : "مجموعة مدارس ابو بكر الصديق".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

وقع حتديده في : 29 - 05 - 2017.

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 39 آر 62 س.

اجملاورون : 

شماال : كرمي زايدي حمادي؛

شرقا : كرمي زايدي حمادي ، الرسم العقاري رقم 36523 - 16 و 22712 - 16؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 22712 - 16؛

غربا : الطريق العمومية .

امللك  عن  نيابة  باخلميسات  الدولة  امالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

اخلاص للدولة.

مطلب رقم 834 - 81

اسم امللك : "شيخ الرمى".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت عثمان.

وقع حتديده في : 05 - 02 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 آر 91 س.

اجملاورون : 

شماال : حلسن بن احمد؛

شرقا : واد بوتصندوقت؛

جنوبا : ورثة محمد بن الهاشمي بن مغاط؛

غربا : ورثة بن الطاهر بن عالل .

طالب التحفيظ : حموتي حموتي بن الشاد.

مطلب رقم 909 - 81

اسم امللك : "مجموعة عمر بن عبد العزيز".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.

وقع حتديده في : 28 - 03 - 2018.

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية وبئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 16 آر 99 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية، الهاشمي محمد ؛

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : بوغنيم ادريس؛

غربا : الرسم العقاري رقم 41142 - 16 .

امللك  عن  نيابة  باخلميسات  الدولة  امالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

اخلاص للدولة.

مطلب رقم 1012 - 81

اسم امللك : "شيخ الرمى".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت عثمان.

وقع حتديده في : 04 - 04 - 2018.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 24 آر 24 س.

اجملاورون : 

شماال : بهاج العربي؛

شرقا : ورثة واعزيز ومطلب التحفيظ رقم 26741 - 16 ؛

جنوبا : ورثة واعزيز ؛

غربا : واد بوتصندوقت.

طالب التحفيظ : حموتي حموتي بن الشاد.

مطلب رقم 1067 - 81

اسم امللك : "مدرسة احلواشات".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

وقع حتديده في : 18 - 12 - 2018.

نوعه : ارض بها بنايات مدرسية وبئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 08 آر 22 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 12229 - 16؛

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : الطريق العمومية ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 12229 - 16.

امللك  عن  نيابة  باخلميسات  الدولة  امالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

اخلاص للدولة.

مطلب رقم 1075 - 81

اسم امللك : "بقعة رقم 102".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السالم 2.

وقع حتديده في : 30 - 05 - 2018.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 77 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 49380 - 16؛

شرقا : دكيك محمد ؛
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جنوبا : الزنقة ؛
غربا : شارع يوسف بن تاشفني ؛

طالب التحفيظ : مسعود رسموكي بن احلسني.

مطلب رقم 1136 - 81
اسم امللك : "فدان ظهر احلجرة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق املركز.
وقع حتديده في : 27 - 11 - 2018.

نوعه : ارض عارية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 آر 12 س.

اجملاورون : 
شماال : مشعر محمد؛

شرقا : بادة عبد اللطيف؛
جنوبا : مخشون عبد املالك، البناك محمد ؛

غربا : ورثة خير حامة، بومهراز فاطمة ومحمد ؛
طالب التحفيظ : الزهرة الزاهي بنت احلسني.

مطلب رقم 1332 - 81
اسم امللك : "فدان راس جندام".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت عبد اهلل 
اوموسى.

وقع حتديده في : 04 - 03 - 2019.
نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 27 آر 15 س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 7605 - 16 ؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 7833 - 16 والرسم العقاري رقم 22736 

- 16 و 39293 - 16 ؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 22028 - 16؛

غربا : ورثة الزرهوني ادريس ؛
طالبو التحفيظ : رحمة كبرواي بنت ادريس ومن معها.

مطلب رقم 1391 - 81
اسم امللك : "حفيظة".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السالم.
وقع حتديده في : 29 - 04 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01آر 37 س.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 4587 - 81؛

شرقا : الزنقة ؛
جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة ؛
طالبة التحفيظ : حفيظة اصود بنت احلسن.

مطلب رقم 1419 - 81
اسم امللك : "لعليمة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.
وقع حتديده في : 03 - 06 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 60 آر 54 س.

اجملاورون : 
شماال : ممر خاص من ورائه ملغاري فاطمة ؛

شرقا : املسجد و لكبير العزوزي ؛
جنوبا : رقية العزوزي ؛

غربا : الطريق العمومية ؛
طالب التحفيظ : بنعمار العزوزي بن احلسن.

مطلب رقم 1422 - 81
اسم امللك : "لعليمة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.
وقع حتديده في : 04 - 06 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 79 آر 50 س.

اجملاورون : 
شماال : ورثة محمد بن البحراوي ؛

شرقا : ورثة اليزيد بن قدور ؛
جنوبا : الطريق العمومية؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1423 - 81 ؛
طالب التحفيظ : محمد العزوزي بن حلسن.

مطلب رقم 1434 - 81
اسم امللك : "فدان لعليمة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.
وقع حتديده في : 18 - 06 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 39 آر 39 س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 1423 - 81 ؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 1433 - 81 ؛

جنوبا : الطريق العمومية؛
غربا : مطلب التحفيظ رقم 1419 - 81 ؛

طالبة التحفيظ : رقية العزوزي بنت حلسن.

مطلب رقم 4780 - 81
اسم امللك : "فدان الكيدار".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو دوار العياشي رقم 616.
وقع حتديده في : 13 - 01 - 2020.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 65 س.

اجملاورون : 
شماال : محمد دمينة؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 549 - 81 ؛
جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة ؛
طالب التحفيظ : حلسن العايدي بن ادريس.
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مطلب رقم  4793 - 81

اسم امللك : "عني الكنز".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت عبد املالك.

وقع حتديده في : 26 - 09 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 82 آر 51 س.

اجملاورون : 

شماال : ادريس قازة بن اجلياللي؛

شرقا : ادريس قازة بن اجلياللي ؛

جنوبا : الضاوية، مطلب التحفيظ رقم 4960 - 16 ؛

طالب  لعرج،  مبارك   ،16  -  20015 رقم  التحفيظ  مطلب   : غربا 

التحفيظ ؛

طالب التحفيظ : ادريس قازة بن محمد.

مطلب رقم  4801 - 81

اسم امللك : "بقعة رقم 524".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.

وقع حتديده في : 27 - 01 - 2020.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي في ظور االجناز. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 99 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : مبوري محمد؛

جنوبا : البوشتي محمد ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4785 - 81 ؛

طالب التحفيظ : سعيد لعشير بن محمد.

مطلب رقم 11531 - 16

اسم امللك : "املرس".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي.

وقع حتديده في : 13 - 12 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها ثالثة بنايات وبئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 00 آر 91 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق من ورائها مطلب التحفيظ رقم 19630 - 16؛

شرقا : الطريق من ورائها مطلب التحفيظ رقم 9688 - 16 و 17329 - 16؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 44382 - 16 و اغفرون عزيز ومن معه .

طالبو التحفيظ : قسام مرمي بنت ادريس ومن معها.

مطلب رقم 26741 - 16

اسم امللك : "شيخ الرمى".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت عثمان.

وقع حتديده في : 09 - 10 - 2018.

نوعه : ارض فالحية بها بناية وبئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 63 آر 77 س.

اجملاورون : 

شماال : بهاج العربي؛

شرقا : ورثة اركيك حلسن؛

جنوبا : ورثة واعزيز؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 1012 - 81 .

طالب التحفيظ : حموتي حموتي بن الشاد.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي    


