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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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حدوده : 

شماال : واد؛

شرقا: الس جابر؛ 

جنوبا : ورثة خلوة الطيب؛

غربا: ورثة بريزطم محمد بن محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - ثبوت ملكية عدلي عدد 378 صحيفة 408 كناش رقم 46 بتاريخ 22 

ديسمبر 2005 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

2 - شهادة إدارية عدد 391/م ش ق مؤرخة في 25/10/2020 ) صادرة عن 

قيادة تويسيت بوبكر، إقليم جرادة (.

على   2020 نوفمبر   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة     

عمر أزرقان      

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 152202 - 08 

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020 

طالبو التحفيظ :

1 - عائشة اهريويل بنت بوشعيب بنسبة 1/8.

2 - ياسني روشدي بن علي بنسبة 2/8.

3 - محمد روشدي بن علي بنسبة 2/8.

4 - سمير روشدي بن علي بنسبة 2/8.

5 - هنية روشدي بنت علي بنسبة 1/8.

A اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة

 A اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 01 آ 61 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : ورثة احلرمل. 

جنوبا : العربي نويكة. 

غربا : رخصي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

 1439 الثانية  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

موافق)21/02/2018(.

محافظة وجدة

مطلب رقم 26880 - 02

تاريخ االيداع : 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد اهلل نقروز بن رابح. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: نقروز.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: نقروز.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وثالث طوابق علوية.

موقعه: وجدة ، شارع ولي العهد األمير موالي احلسن، رقم 136.

مساحته : 01 آر 41 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24973/02؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 43380/02، الرسم العقاري عدد 36861/02؛ 

عدد  العقاري  الرسم   ،88179/02 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا 

118757/02؛

غربا: طريق عمومية عرضها 30 متر.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

 171 رقم  كناش   413 صحيفة   354 عدد  عدلي  ملكية  موجب   -  1

بتاريخ 29 مايو 2020 )قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

على   2020 نوفمبر   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 26881 - 02

تاريخ االيداع : 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد الس بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: احلمري.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: احلمري.

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه: إقليم جرادة، جماعة رأس عصفور القروية، دوار أوالد موسى 

بن أحمد.

مساحته : 02 هكتار 18 آر 05 سنتيار تقريبا.
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 1441 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -  2

موافق)09/01/2020(.

3 - عقد وكالة عدلي مؤرخ في 01 قعدة 1435 موافق)28 - 08 /2014(.

 1441 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  4

موافق)14/02/2020(.

5 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 05 محرم 1440 موافق)15/09/2018(.

 1439 الثاني  ربيع   14 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  6

موافق)02/01/2018(.

على   2020 أكتوبر   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 152203 - 08 

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020 

طالبو التحفيظ :

1 - عائشة اهريويل بنت بوشعيب بنسبة 1/8.

2 - ياسني روشدي بن علي بنسبة 2/8.

3 - محمد روشدي بن علي بنسبة 2/8.

4 - سمير روشدي بن علي بنسبة 2/8.

5 - هنية روشدي بنت علي بنسبة 1/8.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض املطالك

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض املطالك 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 03 آ 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : روشدي عبد القادر.

شرقا : ورثة اوالد الطيبي. 

جنوبا : ولد مو. 

غربا : نويكة العربي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

 1439 الثانية  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

موافق)21/02/2018(.

 1441 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -  2

موافق)09/01/2020(.

3 - عقد وكالة عدلي مؤرخ في 01 قعدة 1435 موافق)28 - 08 /2014(.

 1441 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  4

موافق)14/02/2020(.

5 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 05 محرم 1440 موافق)15/09/2018(.

 1439 الثاني  ربيع   14 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  6

موافق)02/01/2018(.

على   2020 أكتوبر   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 152204 - 08 

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020 

طالبو التحفيظ : 

1 - عائشة اهريويل بنت بوشعيب بنسبة 1/8.

2 - ياسني روشدي بن علي بنسبة 2/8.

3 - محمد روشدي بن علي بنسبة 2/8.

4 - سمير روشدي بن علي بنسبة 2/8.

5 - هنية روشدي بنت علي بنسبة 1/8.

B اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة

 B اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 01 آ 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : بوشرى نويكة. 

جنوبا : بوشرى روشدي و الطريق. 

غربا : الطريق.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: 

 1439 الثانية  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

موافق)21/02/2018(.

 1441 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -  2

موافق)09/01/2020(.

3 - عقد وكالة عدلي مؤرخ في 01 قعدة 1435 موافق)28 - 08 /2014(.

 1441 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  4

موافق)14/02/2020(.

5 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 05 محرم 1440 موافق)15/09/2018(.

 1439 الثاني  ربيع   14 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  6

موافق)02/01/2018(.

على   2020 أكتوبر   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 152205 - 08 

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020 

طالبو التحفيظ :

1 - عائشة اهريويل بنت بوشعيب بنسبة 1/8.

2 - ياسني روشدي بن علي بنسبة 2/8.

3 - محمد روشدي بن علي بنسبة 2/8.

4 - سمير روشدي بن علي بنسبة 2/8.

5 - هنية روشدي بنت علي بنسبة 1/8.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الدار 



3805 عدد 1131 - 13 محرم 1442 )02 سبتمبر 2020(

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 01 آ 59 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : نور الدين روشدي.

شرقا : الطريق. 

جنوبا : الطريق. 

غربا : التبارية روشدي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

 1439 الثانية  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

موافق)21/02/2018(.

 1441 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -  2

موافق)09/01/2020(.

3 - عقد وكالة عدلي مؤرخ في 01 قعدة 1435 موافق)28 - 08 /2014(.

 1441 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  4

موافق)14/02/2020(.

5 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 05 محرم 1440 موافق)15/09/2018(.

 1439 الثاني  ربيع   14 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  6

موافق)02/01/2018(.

على   2020 أكتوبر   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 152206 - 08 

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020 

طالبو التحفيظ : 

1 -عائشة اهريويل بنت بوشعيب بنسبة 1/8.

2 - ياسني روشدي بن علي بنسبة 2/8.

3 - محمد روشدي بن علي بنسبة 2/8.

4 - سمير روشدي بن علي بنسبة 2/8.

5 - هنية روشدي بنت علي بنسبة 1/8.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض السانية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض السانية 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 4 آ 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العربي نويكة.

شرقا : احمد روشدي. 

جنوبا : الطريق. 

غربا : نور الدين روشدي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: 

 1439 الثانية  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

موافق)21/02/2018(.

 1441 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -  2
موافق)09/01/2020(.

3 - عقد وكالة عدلي مؤرخ في 01 قعدة 1435 موافق)28 - 08 /2014(.
 1441 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  4

موافق)14/02/2020(.
5 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 05 محرم 1440 موافق)15/09/2018(.

 1439 الثاني  ربيع   14 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  6
موافق)02/01/2018(.

على   2020 أكتوبر   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 14 زواال.

 
مطلب رقم 152207 - 08 

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020 
طالبو التحفيظ : 

1 - عائشة اهريويل بنت بوشعيب بنسبة 1/8.
2 - ياسني روشدي بن علي بنسبة 2/8.
3 - محمد روشدي بن علي بنسبة 2/8.
4 - سمير روشدي بن علي بنسبة 2/8.

5 - هنية روشدي بنت علي بنسبة 1/8.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكراكر

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

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار الغضبان.
مساحته : 11 آ 04 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : التبارية روشدي.

شرقا : فاطمة بنت فريحة. 
جنوبا : ورثة عبد اهلل بن نويكة. 

غربا : مرمي جلول بنت عبد القادر و محمد جلول بن عبد القادر.
احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك: 
 1439 الثانية  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

موافق)21/02/2018(.
 1441 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -  2

موافق)09/01/2020(.
3 - عقد وكالة عدلي مؤرخ في 01 قعدة 1435 موافق)28 - 08 /2014(.

 1441 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  4
موافق)14/02/2020(.

5 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 05 محرم 1440 موافق)15/09/2018(.
 1439 الثاني  ربيع   14 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  6

موافق)02/01/2018(.
على   2020 أكتوبر   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 زواال.

مطلب رقم 152208 - 08 
تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : نعيمة الرقيبي بنت مبارك
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : الدار
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدار 

نوعه : دار بها سفلي و طابقني.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، درب بن الشادلية رقم 9.

مساحته : 33 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : النوري مينة، فاروق خديجة و فاطنة بنت الهبة.

شرقا : زنقة مغلقة. 

جنوبا : زنقة مغلقة. 

غربا : عيشى محمد.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك:

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 شعبان 1414 موافق)28/01/1994(.

2 - عقد اراثة عدلي مؤرخ في 19 ربيع األول 1434 موافق)31/01/2013(.

 1435 شعبان   29 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة   -  3

موافق)27/06/2014(.

 1414 الثاني  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  4

موافق)13/10/1993(.

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 صفر 1439 موافق)24/10/2017(.

6 - شهادة ادارية عدد 56 مؤرخة في 12/02/2020.

على   2020 أكتوبر   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 152209 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 أغسطس 2020 

طالب التحفيظ : خديجة اشنيتف بنت موالي الكبير

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة سيدي عابد، دوار اخلراشفة.

مساحته : 14 آ 53 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : ورثة املاشي جعفر و ورثة عبد الكبير اشنيتف. 

جنوبا : طريق. 

غربا : عبد اهلل اشنيتف.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

 1441 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

موافق)14/02/2020(.

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 رجب 1441 موافق)09/03/2020(.

 1441 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  3

موافق)14/02/2020(.

4 - شهادة ادارية عدد 10 مؤرخة في 14/02/2020.

5 - شهادة ادارية عدد 11 مؤرخة في 14/02/2020.

على   2020 أكتوبر   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

إعالن عن إيداع البيان والتصميم التجزيئيني ملنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة: "أوالد احسني "، 

دائرة و إقليم اجلديدة

التجزيئيني  والتصميم  البيان  إيداع  مت  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
ملنطقة التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية املدعوة ب: "أوالد احسني" 
جماعة أوالد احسني،  دائرة  اجلديدة، إقليم اجلديدة، تطبيقا ملقتضيات 
الفصل 04 من الظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى 

األولى 1389 املوافق )25 يوليوز 1969(.
في وسع كل من يهمه األمر أن يطلع مجانا على هذه الالئحة وهذا 
باجلديدة  العقارية  وباحملافظة  احمللية  السلطة  مركز  في  التصميم 

عمال مبقتضيات الفصل 11 من الظهير املذكور.
    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

         عبد الرحمان دريوش 
 

محافظة الناظور

مطلب رقم 43734 - 11 
تاريخ اإليداع : 13 أغسطس 2020.

طالبا التحفيظ : 
1 - ابراهيم احسيني بن عمرو 

2 - حياة كعموشي بنت ادريس انصافا بينهما.
االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " احسيني1". 
نوعه: أرض عارية. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء.
مساحته: 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده: 
شماال: عجاجا محمد احمد.

شرقا: العوفي ادريس.
جنوبا: ملك الغير، محمد عجاجي..

غربا: الطريق.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24/08/2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05/12/2006. 
- عقد بيع عرفي مؤرخ في 09/11/1989.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 14 أكتوبر 2020 على 
الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43735 - 11 
تاريخ اإليداع: 17 أغسطس 2020.

طالبي التحفيظ السيدين: 
1 - املصطفى هنو بن محمد 

2 - ميمون هنو بن محمد انصافا بينهما.
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االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بنعمرو". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: مدينة الناظور، حي بويزرزارا.

مساحته: 01 آر 95 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ميينة بنعمرو.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 16/07ى/1973.

- عقد تنازل عدلي بدون عوض مؤرخ في 26/06/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28/06/2019.

- نظير رسم قسمة عدلي مؤرخ في 26/11/1999.

- نسخة من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 16/09/1999.

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

الساعة 30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43736 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد ابركان بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : " ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ابركان1 ". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانا.

مساحته: 60 آر 60 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: العمراني محند افقير.

شرقا: حلسن حماني.

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 24146/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22/11/2019.

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

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43737 - 11 

تاريخ اإليداع : 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: محمد ابركان بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك :" ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ابركان2". 

نوعه: أرض عارية .

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانا.

مساحته: 69 آر 41 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة ميمون احلاج الهادي ينوب عنهم العمراني سعيد.

شرقا: ورثة اعراب ادريس ينوب عنهم اعراب ميمون.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 24146/11.

غربــا: مطلب التحفيظ عدد: 24146/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22/11/2019.

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

الساعة 10:30 صباحا.

مطلب رقم 43738 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد ابركان بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : " ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ابركان3 ". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانا.

مساحته: 12 آر 06 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: حماني حلسن.

شرقا: حماني حلسن

جنوبا: ورثة العمراني احمد افقير ينوب عنهم العمراني حميد.

غربا: حماني حلسن.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22/11/2019.

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

الساعة 11:30 صباحا.

مطلب رقم 43739 - 11

تاريخ اإليداع: 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد : حلمياني حميد بن العربي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أفراس ".

نوعه: أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء .

مساحته: 95 ار 84 س تقريبا.
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حدوده:

شماال: الرسم العقاري عدد: 12694/11

شرقا: ورثة محمد مغنوش البشير ينوب عنهم مغنوش محمد.

جنوبا: ورثة وعيش البشير ينوب عنهم وعيش رشيد.

غربا: ورثة مغنوش اعمر ينوب عنهم مغنوش اعمر.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم امللكية عدلي مؤرخ في 05/03/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 15 أكتوبر 2020 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43740 - 11

تاريخ اإليداع: 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: احمد بدوحي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بدوحي ".

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي بوسردون.

مساحته: 01 ار 10 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق

شرقا: ورثة القادري احمد.

جنوبا: ورثة محمد موالي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تنازل عدلي مؤرخ في 28/09/2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/05/1993.

على   2020 أكتوبر   15 هو:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   -

الساعة 30:14 زواال.

مطلب رقم 43741 - 11 

تاريخ اإليداع: 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: فؤاد مقران بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مقران". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانا.

مساحته: 05 آر 52 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ابركان جواد، ابركان رفيق، موسى حماني.

شرقا: الطريق.

جنوبا: حميد احلدادي .

غربا: ابركان جواد، ابركان رفيق، موسى حماني.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 10/12/2009.

- صورة طبق االصل من عقد بيع وشراء عرفي مؤرخ في 25/05/2010.

- صورة شمسية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 17/11/2009.

- نسخة طبق األصل من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 أكتوبر 1951.

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

الساعة 30:12 زواال.

مطلب رقم 43742 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: امحمد الهرواشي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الهرواشي". 

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول .

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي.

مساحته: 01 آر 13 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: امحند القديري.

شرقا: الشارع.

جنوبا: الشارع.

غربا: فهيد القديري.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/06/2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29/05/2009.

- صورة طبق األصل من عقد بيع وشراء عرفي مؤرخ في 31/05/2006.

أكتوبر 2020   16 يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   

على الساعة 00:12 زواال.

مطلب رقم 43743 - 11

تاريخ اإليداع: 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيدة : أمينة الدغيري بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: "ضرضورة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " امينة ".

نوعه: أرض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان .
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مساحته: 01 ار 72 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ميمونت.

شرقا: عبد الوارث مجاهد.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23/08/2005.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09/04/2004.

رسم وكالة عدلية مؤرخ في 29/01/2002.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04/04/1991.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 16 أكتوبر 2020 على الساعة 

30:11 صباحا.

مطلب رقم 43744 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: نور الدين اخلطابي بن عبد احلفيظ.

االسم الذي يعرف به امللك :"متاسينت" 

االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك: " نور الدين اخلطابي". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اعزانا.

 مساحته: 01 آر 25 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق.

شرقا: ممر.

جنوبا: مصطفى اقوضاض.

غربا: مصطفى اقوضاض وملك الغير.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10/03/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 16 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:09 صباحا.

مطلب رقم 43745 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد: احمري بوعزة بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : "احجاما"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احمري". 

نوعه: ارض عارية.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة سلوان.

 مساحته: 02 آر 34 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الزنقة.

شرقا: التهامي.

جنوبا: الزنقة.

غربا: احلاجة مامة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد صدقة عرفي مؤرخ في 26/01/2010.

- صورة طبق األصل من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21/12/1991.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 16 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:10 بعد صباحا.

مطلب رقم 43746 - 11 

تاريخ اإليداع: 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيدة: مليكة الطالب بنت بومدين. 

االسم الذي يعرف به امللك : " ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مليكة1 ". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

مساحته: 01 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة بومدين حمو دودوح تنوب عنهم جميلة الطالب.

شرقا: ممر.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19/02/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:15 زواال.

مطلب رقم 43747 - 11 

تاريخ اإليداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- ميمونة كارزياد بنت ادريس. 

- صوريا اجلرودي بنت ادريس.

- انيسة اجلرودي بنت ادريس.

- وائل اجلرودي بن ادريس.

- دعاء اجلرودي بنت ادريس.

-هدية اجلرودي بنت ادريس.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اجلرودي". 

نوعه: بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق .

موقعه: إقليم الناظور، جماعة احدادا.

مساحته: 01 آر 07 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مطلب التحفيظ عدد 35413/11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: عمر بورعدة.

غربــا: الرسم العقاري عدد 50553/11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم تنازل بدون عوض مؤرخ في 16/02/2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/12/2006.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19/07/2001.

- نسخة طبق األصل من رخصة السكن مؤرخة في 25/01/2007.

- نسخة طبق األصل من رخصة البناء مؤرخة في 25/09/2007.

نسخة من اذن باحداث مجموعة سكنية مؤرخة في 02/05/2006.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 19 أكتوبر 2020 على 

الساعة 30:15 زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " مساوي "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 40369 - 11 

الواقع مبدينة الناظور، احلي االداري.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 07/07/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " مساوي " ذي مطلب التحفيظ عدد 40369 - 11 

الكائن مبدينة الناظور، احلي االداري. تتابع في إسم السادة والسيدات:

- نادية مساوي بنت محمد بنسبة 267725 من اصل 3168000 سهما.

- جمال مساوي بن محمد بنسبة 535450 من اصل 3168000 سهما.

- كرمية مساوي بنت محمد بنسبة 267725 من اصل 3168000 سهما.

- فريد مساوي بن محمد بنسبة 535450 من اصل 3168000.

- مصطفى مساوي بن محمد بنسبة 535450 من اصل 3168000 سهما.

- ميينة مساوي بنت محمد بنسبة 267725 من اصل 3168000 سهما.

- عائشة مساوي بنت محمد بنسبة 267725 من اصل 3168000 سهما.

- رقية املرابط بنت عبد القادر بنسبة 490750 من اصل 3168000 سهما.

العدلي  البيع  تأكيد  وعقد  سابقا  املودعة  العقود  على  بناء  وذلك 

املؤرخ في 30/06/2020، وعقد التنازل العرفي املصحح االمضاء بتاريخ 

 .12/12/2002

 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الكمبوش1 "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 41174 - 11 

الواقع مبدينة الناظور، حي لعراصي.

مسطرة  فإن  مبوجبه   17/08/2020 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " الكمبوش" ذي مطلب التحفيظ عدد 41174 - 11 

الكائن مبدينة الناظور، حي لعراصي. تتابع في إسم نفس طالب التحفيظ .

وذلك بناء على العقود املودعة سابقا مع اجراء حتديد تكميلي من اجل 

تقليص احلدود.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الكمبوش2 "

ذي مطلب التحفيظ عدد 41175 - 11 

الواقع مبدينة الناظور، حي لعراصي.

مسطرة  فإن  مبوجبه   17/08/2020 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " الكمبوش 2" ذي مطلب التحفيظ عدد 41175 - 11 

الكائن مبدينة الناظور، حي لعراصي. تتابع في إسم نفس طالب التحفيظ .

وذلك بناء على العقود املودعة سابقا مع اجراء حتديد تكميلي من اجل 

متديد احلدود.

    احملافظ على األمالك العقارية بالناضور

         البشير دحوتي

محافظة سطات

مطلب رقم 41086 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض توميي الكبيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض توميي الكبيرة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 95 آ 07 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : عبدالرحيم راوي؛ورثة امليلودي بن عبدالقادر؛

شرقا : ورثة امليلودي بن عبدالقادر؛احمد راوي؛

جنوبا : مطلب عدد 20339/15؛ورثة امليلودي بن عبدالقادر؛

غربا : ممر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 16 صفر 1441 موافق 16 اكتوبر2019.

2020على  أكتوبر  املؤقت:14  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 41087 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض خنيبة الكبيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض خنيبة الكبيرة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.
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مساحته: 01 هـ 10 آ 69 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : البغادي؛ورثة الشرقي؛ورثة اوالد البوعزاوي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : اراوي عبدالرحيم؛

غربا : ورثة نورالسادات؛ورثة الشرقي؛ورثة اوالد بوعزاوي؛

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 16 صفر 1441 موافق 16 اكتوبر2019.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:14  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41088 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض زيتون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض زيتون"

نوعه:أرض فالحية بها بئر وأشجار زيتون وكرم )تني(.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 68 آ 49 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : سميرة رادي؛

شرقا : ولد احلاج محمد؛

جنوبا : راوي عبدالرحيم؛

غربا : رسم عقاري عدد 52793ض.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 16 صفر 1441 موافق 16 اكتوبر2019.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:14  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41089 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض زيتون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض زيتون"

نوعه: أرض فالحية بها أشجار زيتون وكرم)تني(.

موقعه: اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 55 آ 93 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : عبدالرحيم راوي؛

شرقا : اوالد احلاج بوعزة؛محمد؛

جنوبا : مصطفى راوي؛

غربا : ممر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 01 ربيع االول 1441 موافق 30 اكتوبر2019.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:14  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41090 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد غوفير بن رحال . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مطمورة صفية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"مطمورة صفية"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة سيدي العايدي؛دوار العزاوزة.

مساحته: 02هـ 50آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : العزوازي البخاري؛

شرقا : رسم عقاري عدد 23595/15؛

العزوازي؛دحمان  العزوازي؛محمد  الغزواني؛جناة  عائشة   : جنوبا 

العزوازي؛عزيز العزوازي؛

غربا : احلر عبدالقادر؛احمد احلر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية مؤرخ في 13 جمادى االولى 1430 موافق 09 ماي2009؛

- عقد شراء مؤرخ في 05 رمضان 1440 موافق 11 ماي 2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 15 ذوالقعدة 1435 موافق 11 سبتمبر2014.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:13  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41091 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد غوفير بن رحال . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مطمورة صفية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"مطمورة صفية"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة سيدي العايدي؛دوار اجلدات.

مساحته: 03 هـ 52 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة الغزواني املدني؛
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شرقا : الغزواني كمال؛

جنوبا : الغزواني املهدي؛

غربا : احلر عبدالقادر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 16 ذواحلجة1429 موافق 15 ديسمبر2008؛

- عقد شراء مؤرخ في 05 رمضان 1440 موافق 11 ماي 2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 20 رمضان 1434 موافق 29 يوليو 2013.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:13  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41092 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بلحفيظ بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"فدان الكلة2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"فدان الكلة2"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار القدامرة.

مساحته: 01هـ 55 آ 21 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : قصابي بوشعيب وابراهيم؛

شرقا : الطريق؛

عدد  عقاري  51232/15؛رسم  عدد  عقاري  رسم   : جنوبا 

16867ض؛محسيني عمرو؛

غربا : واد بن موسى.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرارمؤرخ في 30 جمادى االولى 1439 موافق 17 فبراير2018؛

موافق   1435 شوال   26 في  مؤرخ  مخارجة  لرسم  شمسية  -صورة 

23 اغسطس2014.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:13  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 41093 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض حوض ملقدم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض حوض ملقدم"

نوعه:أرض فالحية.

الرغاي  اوالد  الصغير؛دوار  اوالد  سطات؛؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

اوالد زموري ولد الصغير.

مساحته: 01 هـ 58 آ 87 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : السرغاني فاطنة؛ورثة يوسف بن ميلودي موهوب؛

شرقا : العسري محمد ؛ورثة يوسف بن ميلودي ؛ورثة احلاج عبدالسالم؛

جنوبا : احمد الراوي؛

غربا : ورثة بوشعيب بن ميلودي موهوب؛ورثة اجلياللي بن قدور.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 01 ربيع االول 1441 موافق 30 اكتوبر2019؛

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 41094 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض توميي الصغيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض توميي الصغيرة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 25 آ 98 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة احلاج القرشي؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : بوشعيب ولد احلاج؛

غربا : رسم عقاري عدد 52793ض؛بوشعيب ولد احلاج.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت استمرار مؤرخ في 23 صفر 1441 موافق 23 اكتوبر2019؛

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:14  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف.

مطلب رقم 41095 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض زيتون"

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

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 55 آ 17 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : احلاج احمد راوي؛

شرقا : اوالد احلاج محمد؛اوالد عزيزة؛

جنوبا : اوالد عزيزة؛

غربا : ممر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 01 ربيع االول 1441 موافق 30 اكتوبر2019؛

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:14  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 41096 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبداحلق راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض بوعسيلة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض بوعسيلة"

نوعه:أرض فالحية .

عمي  اوالد  الصغير؛دوار  اوالد  سطات؛؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

الرغاي اوالد زموري ولد الصغير.

مساحته: 01 هـ 11 آ 64 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة اوالد هنية؛

شرقا : ورثة اوالد هنية؛

جنوبا : ورثة اوالد هنية؛محمد بن املعطي؛مصطفى بن العربي؛ورثة بن 

احلاجة؛موهوب مصطفى بن العربي؛

غربا : ورثة اوالد هنية؛موهوب مصطفى بن العربي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 صفر   23 في  مؤرخ  امللك  استمرار  ثبوت  رسم   -

23 اكتوبر2019.

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41097 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبداحلق راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض بالد الزحاف"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض بالد الزحاف"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 01 هـ 39 آ 08 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة راوي؛

شرقا : ورثة اجلياللي بن الزحاف؛

جنوبا : ورثة اجلياللي بن الزحاف؛

غربا : اوالد احلاج محمد .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 صفر   23 في  مؤرخ  استمرارامللك  ثبوت  رسم   -

23 اكتوبر2019.

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر 2008 ؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:14  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41098 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبداحلق راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض املكرط"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض املكرط"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 33 آ 03 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : عادل العمراني؛اميان العمراني؛

شرقا : ورثة اجلياللي بن الزحاف؛

جنوبا : ورثة علي راوي؛

غربا : احمد ولد موحا بن صالح.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 صفر   23 في  مؤرخ  استمرارامللك  ثبوت  -رسم 

23 اكتوبر2019.

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:16  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41099 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيدة سميرة راوي بنت علي . 

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

نوعه:أرض فالحية بها أشجار الزيتون وكرم )التني(.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 30 آ 61 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : اوالد احلاج القرشي؛

شرقا : اوالد احلاج محمد؛اوالد احلاج القرشي؛

جنوبا : محمد راوي؛

غربا : رسم عقاري عدد 52793ض .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت استمرارامللك مؤرخ في 16 صفر 1441 موافق 

16 اكتوبر2019.

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:16  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41100 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيدة سميرة راوي بنت علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض حوض ملقدم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض حوض ملقدم"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة اوالد الصغير؛دوار اوالد عمي الرغاي.

مساحته: 01 هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال : احمد راوي ؛

شرقا : ورثة احلاج محمد سبايطي؛

جنوبا : ورثة احلاج موهوب بن صالح؛

غربا : ورثة احلاج عبدالسالم .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق   1441 صفر   23 في  مؤرخ  استمرارامللك  ثبوت  رسم   -

23 اكتوبر2019.

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر 2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 41101 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض توميي الكبيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض توميي الكبيرة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 41 آ 40س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة امليلودي بن عبدالقادر؛

شرقا : ورثة اجلياللي بن بوعزة؛

جنوبا : مصطفى راوي؛

غربا : ورثة امليلودي بن عبدالقادر .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 01 ربيع االول 1441 موافق 30 اكتوبر2019؛

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:16  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41102 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض جبوب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض جبوب"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة اوالد الصغير اوالد عمي الرغاي.

مساحته: 26 آ 50س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ممر؛ورثة احلاج احمد ولد الرحمانية؛

شرقا : ورثة احلاج محمد سبايطي؛

جنوبا : سميرة راوي؛

غربا : احمد راوي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 االول  ربيع   01 في  مؤرخ  استمرارامللك  ثبوت  رسم   -

30 اكتوبر2019.

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41103 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد راوي بن علي . 

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

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة اوالد الصغير اوالد عمي الرغاي.

مساحته: 28 آ 91 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ممر؛خلفه ورثة احلاج احمد ولد الرحمانية.

شرقا : احمد راوي؛

جنوبا : ورثة احلاج عبدالسالم؛

غربا : احلاج محمد .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 01 ربيع االول 1441 موافق 30 اكتوبر2019؛

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41104 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض حوض ملقدم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض حوض ملقدم"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة اوالد الصغير اوالد عمي الرغاي.

مساحته: 01 هـ 21 آ 99 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : مصطفى راوي؛

شرقا : العسري محمد؛ورثة بوشعيب بن امليلودي؛

جنوبا : ممر؛خلفه عبدالقادر بن البطاش؛

غربا : ورثة اجلياللي بن قدور .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 01 ربيع االول 1441 موافق 30 اكتوبر2019؛

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41105 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيدة فاطنة السرحاني بنت محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض عمود الضو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض عمود الضو"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 38 آ 29 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : احلاج ولد العربي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبدالقادر ولد احلاج القرشي؛

غربا : ورثة بوشعيب ملقدم .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 صفر   23 في  مؤرخ  استمرارامللك  ثبوت  رسم   -

23 اكتوبر2019.

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- صورة مطابقة لالصل من وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:16 أكتوبر 2020

على الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41106 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيدة فاطنة السرحاني بنت محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض حوض املقدم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض حوض املقدم"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة اوالد الصغير اوالد عمي الرغاي.

مساحته: 01 هـ 15 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة املقدم ولد عمي ؛اجلياللي موهوب؛

شرقا : ورثة احلاج عبدالسالم؛

جنوبا : مصطفى رامي؛

غربا : ورثة بوشعيب بن ميلودي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 صفر   23 في  مؤرخ  استمرارامللك  ثبوت  رسم   -

23 اكتوبر2019.

-صورة شمسية من رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 

11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41107 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيدة فاطنة السرحاني بنت محمد . 

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

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 43 آ 53 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : عبداللطيف ولد خيي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة بوشعيب ملقدم؛

غربا : احمد ولد موحا بن صالح .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 صفر   23 في  مؤرخ  استمرارامللك  ثبوت  رسم   -

23 اكتوبر2019.

- صورة شمسية من رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 

11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:16  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41108 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيدة يقيضة راوي بنت عبداحلكيم . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض دار نياك2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض دار نياك2"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر؛دوار البصارة.

مساحته: 01 آ 19 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة خمارو؛ممر؛

شرقا : ورثة خمارو؛

جنوبا : ورثة خمارو؛

غربا : ممر .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 صفر   23 في  مؤرخ  استمرارامللك  ثبوت  رسم   -

23 اكتوبر2019.

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:16  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة .

مطلب رقم 41109 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيدة يقيضة بنت عبداحلكيم . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض دار نياك1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض دار نياك1"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة اوالد الصغير اوالد عمي الرغاي.

مساحته: 01 هـ 59 آ 09 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة العربي بن كريران؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ورثة العربي بن كريران؛بن عبدالقادر؛

غربا : ورثة العربي بن كريران .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 23 صفر 1441 موافق 23 اكتوبر2019.

- رسم وكالة مؤرخ في 03 صفر 1441 موافق 02 اكتوبر2019.

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:16  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 41110 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل بلقسح بن احلاج العربي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض السلك"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض بلقسح"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة اوالد سعيد؛دوار اجلوابرة اوالد عالل .

مساحته: 02 هـ 50 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : عبدالرزاق بلقسح؛

شرقا : ورثة احلاج عبدالقادر براضي؛

جنوبا : احلاج علي براضي؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء مؤرخ في 16 جمادى االولى 1420 ) 28 اغسطس 1999.( 

-صورة شمسية من رسم مخارجة مؤرخ في 22 شواال 1434 موافق 

30 اغسطس 2013.



3817 عدد 1131 - 13 محرم 1442 )02 سبتمبر 2020(

اراثة مؤرخ في 19 صفر 1433  صورة شمسية من رسم نسخة من 

موافق 13 يناير2012.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:19  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41111 - 15 

تاريخ االيداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل بلقسح بن احلاج العربي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض مزوارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك عبداهلل"

نوعه:أرض فالحية بها بناية.

موقعه: اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة احلوازة؛دواراوالد عربية. 

مساحته: 05 هـ 50 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة الكبير بن بوشعيب بن رحال؛

شرقا : ورثة براضي احلاجة رقية؛

جنوبا : عبدالرزاق بلقسح؛

غربا : ممر .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

ذواحلجة   18 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  نسخة  من  شمسية  صورة   -

1434 موافق 24 اكتوبر2013؛ 

- رسم شراء مؤرخ في 16 جمادى االولى 1420 ) 28 اغسطس 1999.( 

-صورة شمسية من رسم مخارجة مؤرخ في 22 شواال 1434 موافق 

30 اغسطس 2013.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:19  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41112 - 15 

تاريخ االيداع : 12 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل هاشم بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"لكراكر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك عبداهلل"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه: اقليم سطات؛؛دائرة ابن احمد؛بلدية لوالد.

مساحته: 08 آ 11 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة عطفى محمد؛

شرقا : ورثة عطفى محمد؛

جنوبا : اودادس امحمد؛

غربا : ورثة بوعزة بن احمد .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم رفع شهادة ملكية مؤرخ في 03 جمادى االولى 1441 موافق 

01 يناير2019.

موافق  1415 الثاني  ربيع   29 في  مؤرخ  ملكية  رسم  من  نسخة   -

06 اكتوبر1994؛

- رسم شراء مؤرخ في 30 شوال 1427 موافق 22 ديسمبر2006.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:19  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41113 - 15 

تاريخ االيداع : 12 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبداهلل هاشم بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حلبيالت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك عبداهلل"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه: اقليم سطات؛؛دائرة ابن احمد؛بلدية لوالد.

مساحته: 41 آ 28 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : احلاج لكبير؛

شرقا : كذلك؛

جنوبا : ورثة احلاج محمد؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1415 الثاني  ربيع   22 في  مؤرخ  استدراك  رسم  - نسخة من 

 29 سبتمبر1994؛

- نسخة من رسم مخارجة مؤرخ في 20 جمادى االولى 1414 موافق 

15 نوفمبر1993؛

االولى1414موافق  30 جمادى  - نسخة من رسم مخارجة مؤرخ في 

15 نوفمبر1993؛

موافق   1415 الثاني  ربيع   29 في  مؤرخ  ملكية  رسم  من  نسخة   -

06 اكتوبر1994؛

- رسم شراء مؤرخ في 06 محرم 1429 موافق 15 يناير2008.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:19  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41114 - 15 

تاريخ االيداع : 12 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد اعمر بنمومن بن احلاج صالح . 
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض دار اجلمال"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض دار اجلمال"

نوعه:أرض فالحية .

اوالد  مكارطو؛دوار  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛؛دائرة  اقليم  موقعه: 

الكبير اوالد عبداهلل.

مساحته: 05 هـ 10 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : احلاجة محجوبة بنت بوعزة؛ورثة احلاج محمد؛احلاج عبدالسالم 

بن مومن؛ شهيب بن احلاج بوعزة؛

شرقا : سيالن املاء؛شهيب احلاج بوعزة بن التامي؛

جنوبا : ورثة احلاج صالح بن مومن؛ورثة بوعزة ازرايدي؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 08 جمادى االولى 1437 موافق 17 فبراير2016؛

- رسم شراء مؤرخ في 04 جمادى الثانية 1437 موافق 14 مارس 2016؛؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 23 يونيو2015؛

- وكالة عدلية مؤرخة في 18 يونيو2015..

على   2020 أكتوبر  املؤقت:19  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41115 - 15 

تاريخ االيداع : 13 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبدالرحيم راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض زيتون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض زيتون"

نوعه:أرض فالحية بها أشجار زيتون وكرم.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسردوار البصارة.

مساحته: 57 آ 10 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : محمد راوي؛

شرقا : اوالد احلاج محمد؛

جنوبا : احلاج امحمد راوي؛

غربا : رسم عقاري عدد 52793ض؛ممر؛ورثة احلاج القريشي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 صفر   16 في  مؤرخ  استمرارامللك  ثبوت  رسم   -

16 اكتوبر2019؛

- رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41116 - 15 

تاريخ االيداع : 13 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبدالرحيم راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض توميي الكبيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض توميي الكبيرة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسردوار البصارة.

مساحته: 97 آ 53 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : اوالد عزيزة؛ورثة بنت الزاوي؛

شرقا : ورثة امليلودي بن عبدالقادر؛

جنوبا : محمد راوي؛

غربا : ممر .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 صفر   16 في  مؤرخ  استمرارامللك  ثبوت  رسم   -

16 اكتوبر2019؛

- صورة شمسية من رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 

11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41117 - 15 

تاريخ االيداع : 13 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبدالرحيم راوي بن علي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض خنيبة الكبيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض خنيبة الكبيرة"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛؛جماعة كيسر البصارة.

مساحته: 01 هـ 09 آ 08 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : محمد راوي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة ادريس منتصر؛

غربا : ورثة نورالسادات .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1441 صفر   16 في  مؤرخ  استمرارامللك  ثبوت  رسم   -

16 اكتوبر2019؛



3819 عدد 1131 - 13 محرم 1442 )02 سبتمبر 2020(

-صورة شمسية من رسم وكالة مؤرخ في 10 رمضان 1429 موافق 

11 سبتمبر2008؛

- وكالة مؤرخة في 11 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41118 - 15 

تاريخ االيداع : 13 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيدة السعدية فضالن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الكعدة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الكعدة"

نوعه:أرض فالحية.

عبدالكرمي؛دوار  احمد؛جماعة سيدي  ابن  ؛دائرة  موقعه:اقليم سطات 

اوالد بوي عبو.

مساحته: 75 آ 65 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة احلاج امحمد زداري؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : زهرة خربوش ومن معها؛

غربا : الزهرة بنت خربوش .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 24 ذواحلجة 1440 موافق 26 اغسطس2019؛

- صورة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 07 يوليو2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41119 - 15 

تاريخ االيداع : 17 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد املالكي عالل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض مخروب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض مخروب"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات ؛جماعة املزامزة ؛دوار الشرفاء اوالد عروس.

مساحته: 01 هـ 87 آ 09 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : مشاط بن محمد؛املعطي بن قدور؛

شرقا : الطاهر بن الطيبي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : بالد محمد بن املعطي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- حكم ابتدائي عدد 463/2018

- قرار استئنافي عدد 334/2019 مؤرخ في 23 ابريل2019؛

- محضر تنفيد عدد 1033/6201/19 مؤرخ في 25 سبتمبر2019؛

- عقد شراء مؤرخ في 11 ابريل1991؛

عقد صلح تنازل عن واجب من ارث مؤرخ في 26 ذوالقعدة 1410 موافق 

20 يونيو 1990؛

- وكالة مؤرخة في 30 يونيو 2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41120 - 15 

تاريخ االيداع : 17اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيدة فاطمة خياط بنت لكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حمر لعوينات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حمر لعوينات"

نوعه:أرض فالحية.

بني  الكراريني؛فرقة  امزورة؛دوار  ؛جماعة  سطات  ودائرة  موقعه:اقليم 

امحمد اجلنوبية.

مساحته: 01 هـ 18 آ 59 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : رسم عقاري عدد 57236/15؛

شرقا : املصطفى دكالي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : رسم عقاري عدد 57236/15 .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 03 جمادى الثانية 1441 موافق 29 يناير2020؛

- رسم شراء مؤرخ في 29 ذوالقعدة 1441 موافق 21 يوليو2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 41121 - 15 

تاريخ االيداع : 17 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى مقبول بن محمد.

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

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة راس العني الشاوية؛دوار 

اوالد الريو القوارشة.

مساحته: 02 هـ 94 آ 16 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة محمد مقبول؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : ورثة احلاج محمد بن املكي؛

غربا : احملروم اجلماعي .

احلقوق العينية:خط كهربائي.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 03 ذوالقعدة 1441 موافق 24 يونيو2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41122 - 15 

تاريخ االيداع : 18 اغسطس 2020.

طالبا التحفيظ:

- السيد حميد صديقي بن الصغير بنسبة 2/3

- السيد خالد صديقي بن الصغير " 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار صديقي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار صديقي"

نوعه:دار بها مرآب بالسفلي وطابقني علويني.

موقعه:مدينة سطات؛شارع بن خلدون رقم 44.

مساحته: 01 آ 20س تقريبا. 

حدوده:

شماال : الشيخي؛

شرقا : سعيد نوري؛ادريسي ادريسية؛

جنوبا : زنقة ابن خلدون؛

غربا : ورثة الراضي؛ورثة الرسومي احلسني .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء مؤرخ في 15 رجب 1413 موافق 19 يناير1993؛

- رسم شراء مؤرخ في 13 جمادى االولى 1429 موافق 19 ماي2008؛

- رسم شراء مؤرخ في 13 جمادى االولى 1429 موافق 19 ماي 2008؛

- رسم شراء مؤرخ في 24 ذوالقعدة 1428 موافق 05 ديسمبر2007؛

- نظير رسم شراء مؤرخ في 14 رمضان 1441 موافق 08 ماي2020. 

على   2020 أكتوبر  املؤقت:22  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41123 - 15 

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد نبيه بن رحال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض دار العراس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض دار العراس"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد الصغير؛دوار العميريني.

مساحته: 71 آ 27 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة بوشعيب بن احمد؛احلاج احمد بنصمود بن العميري؛

شرقا : احلاج احمد بن العربي؛

جنوبا : بوشعيب بن بوعزة؛

غربا : ورثة عباس بن عياد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

 1441 رجب   15 في  مؤرخ  استمرار  رسم  من  االصل  طبق  نسخة   -

موافق 10 مارس2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41124 - 15 

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد نبيه بن رحال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض بياضة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض بياضة"

نوعه:أرض فالحية.

بن  جياللي  اوالد  الثوالث؛دوار  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

عبداملالك.

مساحته: 55 آ 24 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة اجلياللي بن بوشعيب؛ممر؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : عمر بن الشيخ بن الرمي؛رسم عقاري عدد 50600ض؛

غربا : مطلب رقم 35182ض.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية موافق 17 فبراير2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.
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مطلب رقم 41125 - 15 

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد نبيه بن رحال.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض وادعالل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض واد عالل"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد الصغير؛دوار العميريني.

مساحته: 64 آ 18س تقريبا. 

حدوده:

شماال : بنصمود محمد بن العميري؛بنصمود احمد بن العميري؛ورثة 

احمد بن احلاج عبدالقادر؛

شرقا : ورثة بوعزة بن احلاج بن عبدالقادر؛

جنوبا : بنصمود محمد بن العميري؛احلاج احمد بنصمود بن العميري؛

غربا : بنصمود محمد بن العميري.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 15 رجب 1441 موافق 10 مارس2020.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41126 - 15 

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد نعناني احلاج بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الواد "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الواد"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار اوالد حمو.

مساحته: 25 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة احلاج احمد بن اجليالني؛

جنوبا : ورثة احلاج امحمد بن اجليالني؛

غربا : سيل املاء.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 05 ربيع الثاني1407 موافق 08 ديسمبر1986.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41127 - 15 

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد نعناني احلاج بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بوعويدات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بوعويدات"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة بني ريتون.

مساحته: 40 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة احلاج امحمد بن اجليالني؛

شرقا : ورثة احلاج امحمد بن اجليالني؛

جنوبا : ورثة احلاج امحمد بن اجليالني؛

غربا : ورثة احلاج امبارك؛ورثة احلاج محمد بن اجليالني.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

الثاني1407  ربيع   05 في  مؤرخ  ملكية  رسم  من  شمسية  -صورة 

موافق 08 ديسمبر1986.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41128 - 15 

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد نعناني احلاج بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الدويرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الدويرة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛مدينة ابن احمد؛دوار اوالد حمو.

مساحته: 02 هـ 80 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : االولدسي البطاح بن بوعزة؛

شرقا : ورثة احلاج محمد؛ورثة عبدالسالم بن حلرش؛

جنوبا : ورثة احلاج مبارك؛

غربا : ورثة احلاج مبارك.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

الثاني1407  ربيع   05 في  مؤرخ  ملكية  رسم  من  شمسية  -صورة 

موافق 08 ديسمبر1986.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.
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مطلب رقم 41129 - 15 

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد نعناني احلاج بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حمري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حمري"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛دوار اوالد حمو.

مساحته: 03 هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة احلاج البطاح؛اجليالني لبراهيمي؛الطريق.

شرقا : ورثة احلاج محمد بن افضيل؛

جنوبا : اجليالني لبراهيمي؛ورثة احلاج بوشعيب بن عيسى؛ورثة احلاج 

امبارك؛

غربا : ورثة احلاج العربي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 05 ربيع الثاني1407 موافق 08 ديسمبر1986.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41130 - 15 

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد نعناني احلاج بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"احلمري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"احلمري"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛دوار اوالد حمو..

مساحته: 04 هـ 80 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة العربي التهامي؛

شرقا : ورثة العربي بن التهامي؛الطريق؛

جنوبا : احلاج ادريس البطاحي؛

ادريس  الفقيه؛احلاج  بنت  عيسى؛فاطنة  بن  بوشعيب  ورثة   : غربا 

البطاحي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 05 ربيع الثاني1407 موافق 08 ديسمبر1986.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 41131 - 15 

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد نعناني احلاج بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حمري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حمري"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛دوار اوالد حمو.

مساحته: 40 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة محمد اجليالني؛

شرقا : ورثة محمد الصغير ولد مرمي؛

جنوبا : ورثة محمد بن اجليالني؛

غربا : ورثة محمد بن اجليالني.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 05 ربيع الثاني1407 موافق 08 ديسمبر1986.

على   2020 أكتوبر  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات

    محمد الزرهوني 

محافظة العيون 

مطلب رقم 5214 - 17 

تاريخ اإليداع: 07 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: بيدي بهان ابن عمار.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الشريف "؛

نوعه: بناية من سفلي ؛

موقعه: اقليم العيون، شارع الكصابي سوق الزجاج؛

مساحته:45 س و نصف تقريبا.

اجملاورون:

شماال: بيدي بهان ابن عمار ؛ 

جنوبا: زنقة لقصابي ؛ 

شرقا: محمد ولد عمارة؛ 

غربا: الرسم العقاري عدد 1514 - 17 ؛

احلقوق العينية: ال شيء. 
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أصل امللك : 

رسم استمرار التصرف عدلي مؤرخ في 02 يناير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 05 اغسطس 2020؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 مايو 2019

على   2020 أكتوبر   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5215 - 17 

تاريخ اإليداع: 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ: بيدي بهان ابن عمار.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

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

نوعه: بناية من سفلي ؛

موقعه: اقليم العيون، زنقة ثكنة؛

مساحته:40 س و نصف تقريبا.

اجملاورون:

شماال : زنقة تكنة ؛ 

جنوبا : بيدي بهان ابن عمار ؛ 

شرقا : محمد ولد عمارة؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 1514 - 17 ؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم استمرار التصرف عدلي مؤرخ في 02 يناير 2020؛

شهادة إدارية مؤرخة في 05 اغسطس 2020؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 مايو 2019؛

رسم ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في 13 أغسطس 2020؛

على   2020 أكتوبر   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5216 - 17 

تاريخ اإليداع: 19 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

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

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم بوجدور، اجلماعة الترابية اجريفية؛

مساحته:64 هكتار تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الطريق الرابطة بني بوجدور و اجريفية ؛ 

جنوبا: الدولة امللك اخلاص ؛ 

شرقا: الدولة امللك اخلاص ؛ 

غربا: الدولة امللك اخلاص ؛

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : نسخة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخة 

في 17 أغسطس 2020؛

على   2020 أكتوبر   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

    احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

         محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53188 -18

تاريخ اإليداع: 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : العربي متخم بن املعطي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حوض الكزار «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حوض الكراز«.

نوعــه: أرض فالحية.

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

مساحته: 41آر 16 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري 31919 - 18؛

شرقـا: املتخم املعطي، املتخم حسن؛ 

جنوبـا: دنيان عبد اخلالق؛

غربـا:الرسم العقاري 18233/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

موافق  1432 رجب   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

08 يونيو 2011.

مطلب رقم 53189 -18

تاريخ اإليداع: 19 اغسطس 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات: 

1( بلبصير املولودي بن املعطي بنسبة126/288

2( بلبصير عائشة بنت املعطي بنسبة 15/288

3( بلبصير محمد بن املعطي بنسبة 120/288

4( مينة بلبصير بنت املعطي بنسبة 12/288

5( بلبصير عبد الكبير بن محمد بنسبة 10/288

6( فاطنة بلبصير بنت محمد بنسبة 05/288

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بلبصير«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: أرض عارية.

موقعـه: مدينة وادي زم، حي املسيرة.

مساحته: 21آر 80 س تقريبا.
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حـدوده:

شمـاال: عبد السالم بن صالح؛

شرقـا: الشرقي بن محمد؛ 

جنوبـا: الشرقي بن محمد؛

غربـا:طالب التحفيظ.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 ربيع األول موافق 18 مارس 2008.

موافق  1437 الثانية  جمادى   26 في  مؤرخ  بفريضة  اراثة  رسم   -

05 ابريل 2016.

- رسم شرا عدلي مؤرخ في 17 ذي القعدة 1396 ) 10 نوفمبر 1976.(

مطلب رقم 53190 - 18

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ :السيدة غزالن ونادي بنت املصطفى. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » محيجر«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الشيء«.

نوعــه: أرض فالحية.

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

مساحته: 76آر 74 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة زين الدين؛

شرقـا: ورثة زين الدين؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري 40612/18؛

غربـا:ورثة لبصير بن املعطي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 شوال موافق 22 يوليوز 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 صفر 1440 موافق 13 أكتوبر 2018.

مطلب رقم 53191 - 18

تاريخ اإليداع: 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : صادير مرمي بنت املعطي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » املرس«.

نوعــه: أرض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة ،جماعة أوالد عزوز،دوار الشرفاء.

مساحته: 01 هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة احلاج املعطي بن محمد صادير؛

شرقـا: املنصوري املصطفى؛ 

جنوبـا: املنصوري املصطفى و املشرافي محمد و املشرافي املصطفى؛

غربـا:املشرافي املصطفى.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ربيع الثاني 1417 ) 27 أغسطس 1996.(

موافق  1440 محرم   07 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم  -نسخة 

17 شتنبر2018.

مطلب رقم 53192 - 18

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : بن الرابح أحمد بن بوعزة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » املرس«.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار.

موقعـه: دائرة وادي زم ،جماعة أوالد عيسى،دوار كناوة السيالغة.

مساحته: 40آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة املعطي بن القرشي؛

شرقـا: أحمد بن الرابح؛ 

جنوبـا: ورثة احلاج بوعزة؛

غربـا:محمد وديعي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق   1422 الثاني  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  -نسخة 

18 بوليوز 2001.

األولى 1416 موافق  -نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 جمادى 

13 أكتوبر 1995.

مطلب رقم 53193 - 18

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : مالكة بوعليل بنت أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » «.

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

نوعــه: أرض عارية.

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

مساحته: 60 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال:الزنقة؛

شرقـا: بوشعيب خاطري؛ 

جنوبـا: الترابي املعطي؛

غربـا:الترابي املعطي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 1416 الثاني  ربيع   08 في  مؤرخ  عدلي  بلفيف  شراء  رسم  نسخة   -

موافق 04 سبتمبر1995.

-عقد عرفي مؤرخ في 11 يوليو2007.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة    

بوسيف عبد الكرمي     
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محافظة تطوان

مطلب رقم 59338 - 19 
تاريخ اإليداع : : 29 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : بن زيان يوسف بن محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ريان 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريان 1". 
مشتمالته: أرض زراعية مسقية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: جنان عمر. 
مساحته 15 آ 70 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: محمد فارس 

شرقا: الطريق 
جنوبا: ملك الغير 

غربا: ورثة السعدية اعراس 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 6 يونيو 1994

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17مارس 2020 . شهادة إدارية بتاريخ 
3 يوليوز 2020

رسم عدلي موضوعه ملحق تصحيحي بتاريخ 10 يوليوز 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21أكتوبر 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 59339 - 19 
تاريخ اإليداع : :29 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : بن زيان يوسف بن محمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ريان 2".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: اجلنان دوار 
واد الشجرة قبيلة احلوز. 

مساحته 15 آ 70 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: ملك الغير 
شرقا: الطريق 

جنوبا: ورثة محمد عمر 
غربا: ورثة السعيدة اعراس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 9 مارس 1993 . 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 16فبراير 1994 . 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 10 ابريل 1994
 صرة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه تصحيح بتاريخ 16مارس .2020

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17مارس 2020 . شهادة إدارية بتاريخ 
3 يوليوز 2020 . 

بتاريخ  تصحيحي  ملحق  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 
10 يوليوز 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21أكتوبر 2020 على الساعة 09 
و30 دقيقة.

مطلب رقم 71220 - 19 
تاريخ اإليداع : 6 أغسطس 2020.

طالبا التحفيظ : 
1 - امهاوش رشيد بن ابراهيم بنسبة 1 / 2. 

2 - حمومية ابتسام بنت محمد بنسبة 1 / 2. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ابتسام ".

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

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

مساحته حدوده : 
شماال: الرسم العقاري رقم 98177 / 19

شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 

غربا: اخلندق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18ابريل 2017

شهادة إدارية بتاريخ 14 يوليوز 2020 . 
رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 23 يوليوز 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19أكتوبر 2020 على الساعة 13 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71258 - 19 
تاريخ اإليداع : :10 أكتوبر 2020.

طالبا التحفيظ : 
1 - اعافر نزيهة بنت احمد بنسبة 1 / 2. 

2 - العنصري نور الدين بن البشير بنسبة 1 / 2. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك العنصري -واعافر".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك العنصري -واعافر". 
مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: دوار 
املعاصم ، ظهر أزال . 

مساحته 4 آ 98 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الطريق 
شرقا: الطريق 

جنوبا: 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 12يونيو 2013
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رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17يناير 2020 . 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 24فبراير 2020

شهادة إدارية بتاريخ 12مارس 2020
نسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 15يونيو 2020

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 17يونيو 2020 .
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 24يونيو 2020

نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 24يونيو 2020
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 24يونيو 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19أكتوبر 2020 على الساعة 12 
و00 دقيقة.

مطلب رقم 71259 - 19 
تاريخ اإليداع : 10 أكتوبر 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
التابع   2 اجلزء   529 "بنموسى   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنموسى 529 اجلزء 2 

التابع ألحباس قبيلة ودراس". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 
املدعو: مزارع دوار قليعة. 

مساحته 14 آ 30 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: اخلندق 
شرقا: حبس الوزانيني 

جنوبا: حبس ليلة القدر 
غربا: اخلندق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20أكتوبر 2020 على الساعة 09 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71260 - 19 
تاريخ اإليداع : :10 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة علولة دوار املعاصم قبيلة 

بني حزمار".
دوار  علولة  "مقبرة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

املعاصم قبيلة بني حزمار". 
مشتمالته: أرض بها بناية بها مقبرة . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 
مقبرة دوار علولة املعاصم. 
مساحته 1 هـ 98 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال: الطريق 

شرقا: علي العسري 
جنوبا: الطريق 

غربا: الطريق و امام مسجد اعلولة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19أكتوبر 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 71261 - 19 

تاريخ اإليداع : 10 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "التعريضة رقم 148 التابع ألحباس 

قبيلة جبل احلبيب".

 148 رقم  "التعريضة   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

التابع ألحباس قبيلة جبل احلبيب". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

املدعو:  احملل   ، احلبيب  جبل  وجماعة  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 

محارث دووار بن صدوق. 

مساحته 31 آ 99 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: سي الطاهر االندلوسي 

شرقا: ورثة الزهيري 

جنوبا: عبد السالم األندلوسي 

غربا: سي الطاهر االندلوسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20أكتوبر 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 71262 - 19 

تاريخ اإليداع : 10 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

التابع   105 رقم  الفالح  "دهسة   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

ألحباس نيابة جبل احلبيب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دهسة الفالح رقم 105 

التابع ألحباس نيابة جبل احلبيب". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

املدعو:  احملل   ، احلبيب  جبل  وجماعة  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 

محارث دوار بن صدوق. 

مساحته 55 آ 73 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: سي الطاهر االندلوسي 

شرقا: األحباس 

جنوبا: الواد 

غربا: محمد بخات 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون مازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20 أكتوبر 2020 على الساعة 14 

و15 دقيقة.
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مطلب رقم 71263 - 19 

تاريخ اإليداع : :10 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ساحل الطريطار 1481 نيابة بني يدر".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ساحل الطريطار 1481 

نيابة بني يدر". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

املدعو:  احملل   ، السحتريني  وجماعة  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 

ساحل الطريطار. 

مساحته 1 هـ 2 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ارض جماعية 

شرقا: ورثة محمد العربي اللبادي 

جنوبا: الواد 

غربا: الواد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20أكتوبر 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 71264 - 19 

تاريخ اإليداع : 10 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "لكجكاجة 747 احباس نيابة بني محور".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لكجكاجة 747 احباس 

نيابة بني محور". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

املدعو:  احملل   ، احلصن  عني  وجماعة  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 

كروشي بالنكو. 

مساحته 1 هـ 46 آ 45 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: حبس مسجد غدير احلاج 

جنوبا: ورثة احمد حمو 

غربا: اخلندق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20أكتوبر 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 71265 - 19 

تاريخ اإليداع : 10 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العطار رقم 107 التابع ألحباس 

قبيلة جبل احلبيب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العطار رقم 107 التابع 
ألحباس قبيلة جبل احلبيب". 

مشتمالته: أرض فالحية . 
املدعو:  احملل   ، احلبيب  جبل  وجماعة  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 

محارث دوار بن صدوق. 
مساحته 47 آ 53 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: محمد بخات 

شرقا: الطريق 
جنوبا: االحباس 

غربا: سي الطاهر االندلوسي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20أكتوبر 2020 على الساعة 15 

و00 دقيقة.

اعالن عن إيداع بيان جتزيئي تعديلي بعد اإلعالن 
عن اختتام اشغال التحديد املتعلق مبنطقة التحفيظ

 اجلماعي املدعوة "صدينة"
إيداع  أنه مت  العقارية بتطوان يعلن للعموم  ان احملافظ على األمالك   
مبكتب قائد قيادة املالليني ، بيان تعديلي جتزيئي بعد اإلعالن عن اختتام 
لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  األمالك  حتديد  اشغال 
القروية املدعوة ب:" صدينة" باجلماعة القروية صدينة، قيادة املالليني ، 
إقليم تطوان . تطبيقا ملقتضيات الفصل 10 من الظهير الشريف عدد 

1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليوز1969.
مبقر  املذكور  البيان  على  االطالع  االمر  يهمه  من  كل  وسع  في  و 
جديد  اجل  يفتح  و   ، بتطوان  العقارية  باحملافظة  و  احمللية  السلطة 
للتعرض على حتفيظ األمالك املذكورة مدته شهران تبتدئ من تاريخ 
املتعلقة  التعرضات  اال  تقبل  وال  الرسمية  باجلريدة  اإلعالن  نشر هذا 

بالتغييرات املدخلة على البيان التجزيئي

اعالن عن إيداع بيان جتزيئي تعديلي بعد اإلعالن 
عن اختتام اشغال التحديد املتعلق مبنطقة التحفيظ

 اجلماعي املدعوة "السوق القدمي"
إيداع  أنه مت  العقارية بتطوان يعلن للعموم  ان احملافظ على األمالك   
عن  اإلعالن  بعد  تعديلي جتزيئي  بيان   ، قيادة عني حلصن  قائد  مبكتب 
اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  األمالك  حتديد  اشغال  اختتام 
لألمالك القروية املدعوة ب:" السوق القدمي " باجلماعة القروية السوق 
القدمي، قيادة عني حلصن ، إقليم تطوان . تطبيقا ملقتضيات الفصل 10 
من الظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

املوافق 25 يوليوز1969.
مبقر  املذكور  البيان  على  االطالع  االمر  يهمه  من  كل  وسع  في  و 
جديد  اجل  يفتح  و   ، بتطوان  العقارية  باحملافظة  و  احمللية  السلطة 
للتعرض على حتفيظ األمالك املذكورة مدته شهران تبتدئ من تاريخ 
املتعلقة  التعرضات  اال  تقبل  وال  الرسمية  باجلريدة  اإلعالن  نشر هذا 

بالتغييرات املدخلة على البيان التجزيئي
     احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

         املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

 مطلب رقم 3591 - 20
تاريخ اإليداع : 25 اغسطس 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة الزهراء ضباش بنت محمد.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فاطمة الزهراء "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فاطمة الزهراء "
نوعه : دار للسكنى من طابق أرضي.

موقعه : سال املدينة ، زنقة حركاتة رقم 7 مقاطعة باب ملريسة.
مساحته : 79 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : االسيد موالي ادريس العلوي .

شرقا : السيد الناصري. 
جنوبا : زنقة . 

غربا : الرسم العقاري 25432 - 20.
احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك : 
نوفمبر 1980(   29( - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 محرم 1401   1

ضمن حتت عدد 185 صحيفة 122 كناش 1 رقم 101 بتاريخ 15 يناير 1981.
2 - نسخة رسم هبة عدلي مؤرخ 8 ذي احلجة 1395 )11 ديسمبر 1975(.

3 -رسم إراثة عد لي مؤرخ في 10 شعبان 1434 )19 يونيو 2013( عدد 233 
صحيفة 276 بتاريخ 27 يونيو 2013 كناش التركات 81.

4 - رسم إراثة عد لي مؤرخ في 15 محرم 1435 )19 نوفمبر 2013( عدد 238 
صحيفة 303 بتاريخ 5 دجنبر 2013 كناش التركات 82 .

5 -نسختان موجزتان من رسم الوفاة مؤرختان في 27 سبتمبر 2019. 
6 -شهادة املطابقة غير مؤرخة مسلمة من مقاطعة باب ملريسة 

7 -شهادة ادارية مؤرخة في19 اغسطس 2019 حتت عدد 05. 
8 -شهادة ادارية مؤرخة في 25 سبتمبر 2019 رقم 163/19.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو : يوم اإلثنني 26 أكتوبر 2020 
على الساعة العاشرة صباحا. 

 احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 
   العلمي النعيم

 

محافظة اسفي

   إعالن عن إيداع البيان والتصميم التجزيئيني ملنطقة
 التحفيظ اجلماعي املدعوة "خط ازكان" قيادة خط ازكان

دائرة عبدة، إقليم اسفي

التجزيئيني  والتصميم  البيان  إيداع  مت  أنه  العموم  علم  في  ليكن 
ملنطقة التحفيظ العقاري اجلماعي املدعوة ''خط ازكان'' مبكتب قائد 
قيادة  خط ازكان دائرة عبدة ، اقليم  اسفي، تطبيقا ملقتضيات الفصل 
4 من الظهير الشريف رقم 1-69-174 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 

)25 يوليو 1969( بشأن التحفيظ العقاري لألمالك القروية.

مبقر  البيان  هذا  على  مجانا  اإلطالع  األمر  يهمه  من  لكل  ويجوز 

الفصل 11 من  العقارية عمال مبقتضيات  واحملافظة  احمللية  السلطة 

الظهير املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية باسفي

                                      شكيب حيمود

 

محافظة احلسيمة

 

مطلب رقم 131187  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

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

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزورانت اجار.

مساحته : 24 آر 35 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة بوسلك محمد؛

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة بوسلك محمد؛

غربا : ورثة بوسلك محمد، ورثة احلاج يوحند؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا
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مطلب رقم 131188  - 24
تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :
1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136
3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136
5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136
6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136
7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136
8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136
10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136
12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

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

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزورانت اجار.
مساحته : 77 آر 18 س تقريبا.

حدوده : 
شرقا : ورثة بوسلك محمد؛

شماال : الطريق؛ 
جنوبا : ورثة بوسلك محمد؛

غربا : ورثة بوسلك محمد؛
احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 
رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 
رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 
شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 اكتوبر 2020 على 
الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131189  - 24
تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :
1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136
3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136
5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136
6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136
7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136
8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136
10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

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

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت اجار.

مساحته : 77 آر 02 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة بوسلك محمد؛

شماال : ورثة بوسلك محمد ؛ 

جنوبا : ورثة بوسلك محمد ؛

غربا : ورثة بوسلك محمد، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131190  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

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

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت اجار.

مساحته : 18 آر 26 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة بوسلك محمد؛

شماال : ورثة بوسلك محمد ؛ 

جنوبا : ورثة موح مسعود ؛

غربا : ورثة محند الشريف، 

احلقوق العينية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 12 زواال

مطلب رقم 131191  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بنت حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بن حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلماوي 5".

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت اجار.

مساحته : 58 آر 08 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة بوسلك محمد؛

شماال : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة محمد بوسلك، ورثة محند الشريف ؛

غربا : ورثة محمد بوسلك، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال

مطلب رقم 131192  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلماوي 6".

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت اجار.

مساحته : 02 آر 11 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة محند الشريف؛

شماال : ورثة موح موحند افقير علي ؛ 

جنوبا : ورثة بوسلك محمد ؛

غربا : ورثة موح موحند افقير علي، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131193  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136
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5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بن حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلماوي 7".

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت اجار.

مساحته : 01 آر 25 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة محمد بوسلك؛

شماال : ورثة احلاج يوحند ؛ 

جنوبا : ورثة محمد بوسلك ؛

غربا : ورثة محمد بوسلك، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131194  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بن حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلماوي 8".

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت 

ازرو ازقاق.

مساحته : 07 آر 71 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة محمد بوسلك؛

شماال : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة محمد بوسلك ؛

غربا : ورثة سليمان موح، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 21 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131195  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بن حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلماوي 9".

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت.

مساحته : 14 آر 68 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة محمد بوسلك؛

شماال : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة محمد بوسلك ؛

غربا : ورثة سليمان موح، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 21 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131196  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بن حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلماوي 10".

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت 

ازرو ازقاق.

مساحته : 22 آر 09 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة محمد بوسلك؛

شماال : ورثة محمد بوسلك ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 12 زواال

مطلب رقم 131197  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بن حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلماوي 11".

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت 

مرجع نرواض.

مساحته : 50 آر 84 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة محمد بوسلك؛

شماال : عبد الناصر الهطاشي ؛ 

جنوبا : الطريق ؛
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غربا : امحمد املغراوي، ورثة اقدمي مسعود، ورثة حمادي اقدمي، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 21 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 12 زواال

مطلب رقم 131198  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بن حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلماوي 12".

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : تعراث نتفديست.

مساحته : 60 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : بلحاج شعيب، ورثة محمد بوسلك؛

شماال : ممر ؛ 

جنوبا : ممر ؛

غربا : ممر، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 21 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131199  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بن حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

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

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت 

تعراث نتفدمينت.

مساحته : 10 آر 28 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : بلحاج شعيب؛

شماال : ممر ؛ 

جنوبا : ممر ؛

غربا : ورثة محمد بوسلك، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 
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رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 22 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131200  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلماوي 14".

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت تفديش.

مساحته : 26 آر 13 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة محمد بوسلك؛

شماال : عبد الناصر الهطاشي ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : امحمد املغراوي، ورثة مسعود اقدمي، ورثة اقدمي حمادي، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 12 زواال

مطلب رقم 131201  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بن حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

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

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت 

تغزوت نرحد.

مساحته : 02 آر 76 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة محمد بوسلك؛

شماال : ورثة محمد بوسلك، شعيب بلحاج ؛ 

جنوبا : الساقية ؛

غربا : ورثة الوكيلي، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131202  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136
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5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بن حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلماوي 16".

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت 

تغزوت نرحد.

مساحته : 02 آر 94 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة موحند حمادي مسعود؛

شماال : ورثة موحند حمادي مسعود ؛ 

جنوبا : ورثة محمد بوسلك ؛

غربا : بلحاج شعيب ، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131203  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - راضية الوكيلي بنت موح بنسبة 17/136

2 - سعدية احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

3 - مصطفى احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

4 - فتيحة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

5 - محمد احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

6 - صبري احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

7 - كمال احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

8 - حسن احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

9 - فظمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136

10 - عبد السالم احلماوي بن حمادي بنسبة 14/136

11 - عائشة احلماوي بن حمادي بنسبة 7/136

12 - حكيمة احلماوي بنت حمادي بنسبة 7/136 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلماوي 17".

نوعـه : . أرض فالحية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة النكور، احملل املدعو : دوار تزوراخت 

تغزوت نرحد.

مساحته : 02 آر 32 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة محمد بوسلك؛

شماال : بنسالم محمد مسعود ؛ 

جنوبا : الساقية ؛

غربا : ورثة محمد بوسلك ، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89 صحيفة 217 

عدد 199 بتاريخ 02 ماي 2019. 

رسم اثبات املوت وعدة الورثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا 

رقم 54 صحيفة 062 عدد 047 بتاريخ 24 ابريل 2019. 

شهادة إدارية مؤرخة في 07 يوليو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131204  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : محمد بن ادريس والقاضي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "والقاضي".

نوعـه : . أرض عارية . 

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

تفراست.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : سعاد والقاضي؛

شماال : محمادي بنعودة، مطلب التحفيظ عدد 26342  - 24 ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : محمد احلاج، مطلب التحفيظ عدد 26343  - 24 ، 

احلقوق العينية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 145 صحيفة 492 

عدد 422 بتاريخ 13 اغسطس 2020. 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 114 صحيفة 299 

عدد 253 بتاريخ 28 ديسمبر 2015. 

رسم قسمة رضائية عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 118 

صحيفة 186 عدد 159 بتاريخ 19 ماي 2016.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 96 صحيفة 90 عدد 68 بتاريخ 17 اغسطس 2020.

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 03 ديسمبر 2015.

صورة طبق األصل مللحق إصالحي أصلها مضمن بسجل باقي الوثائق 

رقم 71 صحيفة 162 عدد 125 بتاريخ 03 ماي 2016.

صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي أصلها مؤرخ في 27 ابريل 2011

شهادة إدارية مؤرخة في 18 اغسطس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال

مطلب رقم 131205  - 24

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - محمادي األسروتي بن عبد السالم بنسبة 1/2

2 - محمد األسروتي بن عبد السالم بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "األسروتي".

نوعـه : . أرض عارية . 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : شارع طارق بن زياد.

مساحته : 01 آر 54 ستقريبا.

حدوده : 

شرقا : عبد الوهاب بنزيان؛

شماال : الطريق ؛ 

جنوبا : بنزيان محمد ؛

غربا : يوسف بنزيان ، 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 147 صحيفة 299 

عدد 229 بتاريخ 11 ماي 2020. 

 118 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  قسمة  رسم 

صحيفة 499 عدد 414 بتاريخ 09 سبتمبر 2016.

تنفيذ قسمة عقارية أصلها مؤرخ في 19  األصل حملضر  صورة طبق 

اغسطس 2013.

نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 08 يوليو 2020.

صورة حلكم احملكمة االبتدائية باحلسيمة عدد 370 الصادر في امللف 

عدد 123/12 بتاريخ 30 ماي 2013.

صورة لتقرير خبرة تكميلي أصلها مؤرخ في 21 فبراير 2013.

صورة لتقرير خبرة أصلها مؤرخ في 02 يناير 2013.

صورة لتقرير خبرة أصلها مؤرخ في 19 يوليو 2012.

صورة لتقرير خبرة أصلها مؤرخ في 23 مارس 2013.

شهادة عدم التنافي مع القانون 90 25- مؤرخة في 22 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 اكتوبر 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3800 - 26

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : جواد لشرف بن محمد

بصفته طالبة التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : "أرض بنزرارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض رمي "

نوعه : ارض فالحية 

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

مساحته : 24 ار 29 سنتيار

حدوده : 

)P2( 49 - 4286 شماال : الرسم العقاري عدد

جنوبا : الرسم العقاري عدد 81723 - 26

شرقا : الطريق السيار

غربا :  مطلب التحفيظ عدد 874 - 26

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 136 كناش االمالك 73 بتاريخ 

08 اغسطس 2019

2 - شهادة ادارية عدد 22/م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة زناتة بتاريخ 

فاحت اغسطس 2019

3 - رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 123 كناش التركات 45 بتاريخ 

30 نوفمبر 2017
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4 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 199 كناش االمالك 74 بتاريخ 19 

ديسمبر 2019 

5 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 371 كناش االمالك 75 بتاريخ 

09 يوليو 2020

6 - تفويض عرفي مؤرخ في 13 يوليو 2020

7 - تصريح بالشرف مؤرخ في 13 يوليو 2020

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

الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 53419 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  19  اغسطس 2020.

طالبي التحفيـظ السـيدين :

1(- يوسف جردوخ بن محمد . 

2(- خالد جردوخ بن محمد . 

على الشياع بينهما بنسبة النصف لكل منهما.

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك جردوخ.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك جردوخ. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : الندر عند 

اكمو منحمد اسالم بتاجدة.

مسـاحتـه : 01 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : محمد اتالوين .

غـربـا : محمد ايت موسى بن عبد اهلل و محمد لشهاب بن املعطي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 مارس 2013

- نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 24 مارس 2008

- شهادة ادارية مؤرخة في 21 يوليو 2020

- رسم موقعي. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  19  اكتوبر 2020 على الساعة : التاسعة 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 53420 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  24  اغسطس 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد خالد اوجامع بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : كنزة عمران.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : كنزة عمران. 

نـوع امللك : ارض بها بناية من سفلي مبنية بالتراب ايلة للسقوط ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : 

حي توريرت.

مسـاحتـه : 80 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الرسم العقاري عدد 760 - 28 .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : الرسم العقاري عدد 3955 - 28 .

غـربـا : الغفاري احلاج عبد اهلل .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يوليو 2007

- وكالة عرفية مؤرخة في 07 نوفمبر 2003

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 يناير 1997

- عقد تنازل عرفي مؤرخ في 07 نوفمبر 2003

- رسم موقعي . ؛

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

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 53421 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  27  اغسطس 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد ابراهيم منطار بن علي. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك منطار.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك منطار. 

نـوع امللك : ارضبها بناية من سفلي ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، اجلماعة الترابية لورزازات، احملل املدعو : 

اسردي بأيت كظيف.

مسـاحتـه : 01 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : حاكم احلاج ابراهيم .

جـنـوبا : محمد بن عبد اهلل .

غـربـا : الشارع .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 يوليو 2001
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 24 بتاريخ  اإلمضاء  مثبث  أصلي  عقد  بضياع  بالشرف  تصريح   -

اغسطس 2020

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ابريل 1993

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 1990 - ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  27  اكتوبر 2020 على الساعة : التاسعة 

و النصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات بالنيابة

عبد الرحيم الطاهري    

 

محافظة الرماني 

مطلب رقم 5394 - 29

تاريـخ اإليـداع : 06 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : املهدي املاموني بن احلاج بوعزة بن علي.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " جرنيجة 2 "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جرنيجة 2 ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

مـوقعـه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة حد الغوالم احملل 

املدعو الرواشد دوار العزازبة .

مسـاحتـه : 02 هـ 70 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : حميد املاموني بن احلاج بوعزة؛

شـرقـا : شعبة وورثة مسعود بن حلسن؛

جنوبا : عمر املاموني بن احلاج بوعزة ؛

غـربـا : الواد وطريق ومطلب التحفيظ عدد 7782/25 غابة اخلطوات .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل املك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 06 أكتوبر 2020 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 7195 - 29

تاريـخ اإليـداع : 11 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : الكبير ملعاشي بن احلاج بن معاشو .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " سيدي بوجمعة "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي بوجمعة".

نـوعـه : " ارض فالحية".

احملل  البراشوة  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

املدعو دوار أوالد ميمون 1 آيت مالل.

مسـاحتـه : 03 هـ 00 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : ورثة سالم ؛

شـرقـا : ورثة الكبير بن عبد القادر ؛

جنوبا : العياشي بن الصغير ؛

غـربـا : بوعمرو بن هالل .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل املك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 1955؛

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 1955؛

- رسم شراء عدلي 26 مارس 1960؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ابريل 1993؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08/12/1989؛

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 1955؛

نسخة من رسم مخارجة مؤرخ في 03 اكتوبر 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 12 أكتوبر 2020 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 7196 - 29

تاريـخ اإليـداع : 24 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : محمد بومهدي بن بوعمرو .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " فدان اخمليليخة 1 "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان املكيليخة1".

نـوعـه : " ارض فالحية".

احملل  مرشوش  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

املدعو دوار أوالد احلاج .

مسـاحتـه : 49 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : ورثة العربي بن حماني؛

شـرقـا : تهامي بن رشيد؛

جنوبا : تهامي بن رشيد؛

غـربـا : زيداني بوعزة بن حماني.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل املك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 يوليو 2020 .

- شهادة إدارية مؤرخة في 24 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 23 أكتوبر 2020 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 7197 - 29

تاريـخ اإليـداع : 24 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : محمد بومهدي بن بوعمرو .

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " اخمليليخة "
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اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املكيليخة".

نـوعـه : " ارض فالحية بها بئر وبناية وأشجار".

احملل  مرشوش  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

املدعو دوار أوالد احلاج .

مسـاحتـه : 03 هـ 13 آرا 52 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 16564/ر؛

شـرقـا : الطريق العمومية؛

جنوبا : تهامي بن رشيد بن امحمد ؛

غـربـا : زيداني بوعزة بن حماني بن امحمد .

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل املك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 يوليو 2020 .

- شهادة إدارية مؤرخة في 24 يونيو 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم 23 أكتوبر 2020 

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي      

 

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 45928 - 30 

تاريخ اإليـداع : 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد التهامي بن التهامي بن العربي بن التهامي.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليا : "كدية الهواري".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كدية الهواري".

نوعـه : أرض عارية بها أشجار مختلفة و بئر.

موقعه : إقليم و مدينة وزان، حي القشريني، ضواحي مدينة وزان، احملل 

املدعو : "كدية الهواري".

مساحته : 52 آر 90 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الشعبة و رسم عقاري رقم 32931 - 30؛

جنوبا : رسم عقارس رقم 4270 - 30 ؛

شرقا : ورثة احلاج التهامي ركالة ؛ 

غربا : ورثة عائشة بنت عبد السالم الناظر و شرفاء وزان.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ أصلها في 23 من ربيع اآلخر 1378  

التركات  بعدد 1048 صحيفة 403 كناش  نوفمبر 1958 مضمن   6  -

رقم 6 بقسم التوثيق بوزان.

- نسخة من رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ أصلها في 25 من ربيع 

اآلخر 1378 - 8 نوفمبر 1958 مضمن بعدد 1098 صحيفة 421 كناش 

التركات رقم 6 بقسم التوثيق بوزان.

- نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ أصلها في 19 من صفر 1379 - 25 

أغسطس 1959 مضمن بعدد 1271 صحيفة 492 كناش التركات رقم 

6 بقسم التوثيق بوزان.

- نسخة من رسم تسليم في األصل عدلي مؤرخ أصلها في 23 من 

كناش   78 227 صحيفة  بعدد  1964 مضمن  يونيو   5  -  1384 محرم 

األمالك رقم 24 بقسم التوثيق بوزان.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 8 ربيع اآلخر 1392 - 22 ماي 1972 مضمن 

بعدد 80 صحيفة 24 كناش األمالك رقم 28 بقسم التوثيق بوزان.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 جمادى اآلخرة 1393 - 24 يوليو 1973 

التوثيق  رقم 29 بقسم  األمالك  9 كناش  بعدد 27 صحيفة  مضمن 

بوزان.

فبراير   28  -  1401 اآلخر  ربيع  من   14 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

1981 مضمن بعدد 1362 صحيفة 473 كناش األمالك رقم 33 بقسم 

التوثيق بوزان.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 من شعبان 1402 - 10 يونيو 1982 

مضمن بعدد 368 صحيفة 94 كناش األمالك رقم 35 بقسم التوثيق 

بوزان.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 7 شوال 1425 - 20 نوفمبر 2004 مضمن 

بعدد 269 صحيفة 323 كناش األمالك رقم 31 بقسم التوثيق بوزان.

03 نوفمبر 2017  - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 من صفر 1439 - 

مضمن بعدد 383 صحيفة 449 كناش األمالك رقم 60 بقسم التوثيق 

بوزان.

أكتوبر 2020 على   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

إعالن عن إيداع البيان والتصميم التجزيئيني

املتعلق مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : امزفرون

التجزيئيني  والتصميم  البيان  إيداع  مت  أنه  العموم  علم  في  ليكن 

"امزفرون"   : ب  املدعوة  القروية  لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  ملنطقة 

الفصل 4  وزان تطبيقا ملقتضيات  إقليم  وزان،  دائرة  امزفرون،  جماعة 

من الظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

املوافق 25 يوليوز 1969(.

وفي وسع كل من يهمه األمر أن يطلع مجانا على هذه الالئحة وهذا 

بسيدي  العقارية  وباحملافظة  احمللية  السلطة  مركز  في  التصميم 

قاسم عمال مبقتضيات الفصل 11 من الظهير املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني    
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محافظة تزنيت

مطلب رقم 31-146130

تاريخ اإليداع : 19 أغسطس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد أحمد بواسرمي بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " ملك بواسرمي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك بواسرمي "

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها بناية سفلية وطابق اول ،

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

مساحته : 05 آ 01 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : حسان بواسرمي ، 

شرقا : موزون بلقاسم ،

جنوبا : أحمد بواسرمي ،

غربا : رع رقم 31-47712 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يوليو 2020 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 10 أغسطس 2020 ،

على   2020 اكتوبر   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-146131

تاريخ اإليداع 19 أغسطس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد معاد كعبي بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " كعبي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " كعبي "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " دوار الزاوية " ،

مساحته : 01 آ 49 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة ادبهوش محمد ، 

شرقا : احلسن كعبي بنت محمد ،

جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : عائشة كعبي بنت محمد ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2020 ،

عقد تسليم عرفي مؤرخ في 18 ماي 2018 ،

على   2020 اكتوبر   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146132

تاريخ اإليداع 19 أغسطس 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن بهوش بن أحمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " النادر 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بهوش 2 "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني احملل املدعو 

" دوار الوزاض ندحموش " ،

مساحته : 02 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : احلسني امكور، 

شرقا : احلسني امكور،

جنوبا : ورثة جوان ،

غربا : ورثة مكوار،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2019 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 ،

على   2020 اكتوبر   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت 

عبد القادر ابوحامد    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 77565 - 37 

تاريخ اإليداع : 25 اغسطس 2020 .

طالب التحفيظ : أحمد شخاد بن محمد ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اخلربة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلربة " ؛

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

: اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو  موقعه 

قطعة اخلربة دوار املغارة ؛ 

مساحته : 2 هـ 26 ار 34 س تقريبا. 

حدوده  : 

 ، حلسن  بن  محمد  الرامي  الغزيزل،  أحمد  علي،  الغزيزل   : شماال 

والطيب الغزيزل ؛ 

شرقا : عبد القادر الغزيزل ، أحمد الغزيزل و راضية الغزيزل ؛ 
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جنوبا : طالب التحفيظ و علي السيوري 

غربا : علي الغزيزل وعبد الرحمان الغزيزل ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم امللكية عدلي بتاريخ 13 اغسطس 2020 ؛ 

 .h 09 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 أكتوبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77566 - 37 

تاريخ اإليداع : 25 اغسطس 2020 .

طالب التحفيظ : عبدالعالي العمارتي بن احمد ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " افرس القيسي " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسطار الرميلة " ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم و بلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي اسطار ؛ 

مساحته : 01 ار 20 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الفضيل احلسوني ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : القصير خديجة ؛ 

غربا : الشوياخ ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة عدلية لرسم شراء عدلي بتاريخ 20 يوليو 1978 ؛ 

ملحق إصالحي عدلي بتاريخ 10 يوليو 2013 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 10 يوليو 2013 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 28 يونيو 2019 .

وكالة عرفية بتاريخ فاحت يوليو 2019 .

 .h 11 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 أكتوبر 2020 على الساعة

مطلب رقم 77567 - 37 

تاريخ اإليداع : 25 اغسطس 2020 .

طالب التحفيظ : احمد مرزوقي بن بوشتى ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني دردار " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني دردار " ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

دردار  عني  املدعو  احملل  تاونات  جماعة  تاونات  بلدية  و  اقليم   : موقعه 

امللحقة اإلدارية األولى ؛ 

مساحته : 01 ار 40 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : حبيبة احلجاجي ؛ 

شرقا : الشعبة ؛ 

جنوبا : طريق وطنية عرضها 30م ؛ 

غربا : طريق عرضها 20 م ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 28 ماي 2018 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 18 اغسطس 2020 .

 .h 14 : التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 أكتوبر 2020 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

يوسف بن طامة     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31784 - 39

تاريخ اإليداع : 18 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد أبو العز محمد بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك أبو العز «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار ت ةازمورت جماعة وقيادة تازمورت إقليم تارودانت.

مساحته : 23 ار 77 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 16982/ - 39؛ 

شرقا : الزهرة ازقور؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ايت دوش مبارك وكرمي قدوري؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2018.

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

مطلب رقم 31785 - 39

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : 

- السيد ايت حلسن احلسن بن محمد بنسبة 14/112 .

- السيدة ايت وحمان يامنة بنت محمد بنسبة 14/112 .

- السيد ايت حلسن ابراهيم بن محمد بنسبة 14/112 .

- السيد ايت حلسن ادريس بن محمد بنسبة 14/112 .

- السيدة ايت حلسن فاضمة بنسبة 07/112 .

- السيد ايت حلسن ادريس بن محمد بنسبة 14/112 .

- السيد ايت حلسن مبارك بن محمد بنسبة 14/112 .
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- السيد ايت حلسن حلسن بن محمد بنسبة 14/112 .

- السيدة ايت حلسن كلثوم بنت محمد بنسبة 07/112 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اكني «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار متسولت جماعة تزي نتاست قيادة تافنكولت دائرة أوالد 

برحيل إقليم تارودانت.

مساحته : 03 هـ 41 ار 94 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت وحمان منهم اسماعيل؛ 

شرقا : الشعبة؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبد اهلل توزمني؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 ماي 2019.

- وكالة عرفية مؤرخة في 12 سبتمبر 2018.

تاريخ التحديد : 20 اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31786 - 39

تاريخ اإليداع : 24 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد سعيد اد املودن ابن محند. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك اد املودن «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار مزال جماعة وقيادة اساكي دائرة تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : احلسني بنموالي؛

غربا : كمال بوكدور؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 2016.

تاريخ التحديد : 26 اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31787 - 39

تاريخ اإليداع : 24 اغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة حنان ايت بلق بنت محمد. 

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

نوعـه : ارض عارية.

دائرة  احلمري  موسى  سيدي  قيادة  و  جماعة  عياد  ايت  دوار   : موقعه 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد البوهالي؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : فاطمة راس؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي تابث التاريخ مؤرخ في 17 اغسطس 2020.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 21 يوليو 2011.

- عقد هبة عرفي مؤرخ في 28 ابريل 2008.

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 اغسطس 2020.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31788 - 39

تاريخ اإليداع : 25 اغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : جمعية السالم للماء الصالح للشرب . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك ايت الصبان «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار طيلب جماعة الكدية البيضاء قيادة أوالد امحلة دائرة 

أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9497/س وورثة العطار إبراهيم منهم مبارك؛ 

شرقا : وورثة الفرياطي علي منهم محمد؛ 

جنوبا : بورحيم حوماد وورثة فرياطي ابراهيم؛

غربا : كروان عبد الكرمي، ساحة وبورحيم حماد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31789 - 39

تاريخ اإليداع : 25 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد ايت امغار سعيد بن علي . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » غابة العني «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار عني املديور جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية 

اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 
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شرقا : طالب التحفيظ؛ 

جنوبا : اخليجة بنت محمد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 ديسمبر 1987.

- شهادة ادارية مؤرخة في 26 مارس 2020.

تاريخ التحديد : 04 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31790 - 39

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة زاوية اسن «.    

نوعـه : مدرسة.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اجلرف موالي امحمد؛ 

شرقا : ورثة اجلرف موالي امحمد؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة الشناحي امبارك؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 22 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31791 - 39

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة ايت عدي «.    

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار ايت عدي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 39 ار 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت حميدوش؛ 

شرقا : ورثة اونيسي؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 22 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31792 - 39

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مركب ثفاقي «.    

نوعـه : ارض بها روض أطفال وبنايات اخرى.

موقعه : دوار ايت عدي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 09 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة اونيسي؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 22 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31793 - 39

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتارودانت. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة تصدرت «.    

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار تصدرت جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 22 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة املودن عمر؛ 

شرقا : ورثة بركة احمد وطريق؛ 
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جنوبا : طريق؛

غربا : ساحة املدرسة؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 22 يوليو 2020.

تاريخ التحديد : 02 نوفمبر 2020 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بتارودانت

احمد زروق     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8295 - 40

تاريخ اإليداع : 07 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر ملوك بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تعرسني ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تعرسني ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار بوعمالة .

مساحته : 24 آ 21 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ملتقى الطريق الوطنية رقم 27 وطريق غير معبدة عرضها 

06 أمتار؛ 

شرقا : طريق عمومية عرضها 06 أمتار ؛ 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 06 أمتار ؛ 

غربا : طريق وطنية رقم 27.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 366 ص 421 كناش االمالك رقم 

15 بتاريخ 05 مارس 2020 توثيق أحفير .

اكتوبر 2020 على   12  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 8296 - 40

تاريخ اإليداع : 07 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ على الشياع : 

أحمد بومعزة بن علي بنسبة 244/2040.

صالح لعتيقي بن علي بنسبة 244/2040.

عز الدين بومعزة بن علي بنسبة 244/2040.

غويثة بومعزة بنت علي بنسبة 122/2040.

اليماني بومعزة بن علي بنسبة 244/2040.

ذهبية بومعزة بنت علي بنسبة 244/2040.

بولنوار بومعزة بن علي بنسبة 244/2040.

تورية بومعزة بنت علي بنسبة 220/2040.

املصطفى بومعزة بن علي بنسبة 244/2040.

محمد بومعزة بن علي بنسبة 210/2040

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بومعزاين ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بومعزاين ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة أكليم جماعة تافوغالت دوار تغاسروت.

مساحته : 30 آ ر80 س تقريبا.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : بومعزة القامية ؛ 

شرقا : ممر بعرض 4 أمتار؛ 

جنوبا : ممر بعرض 4 أمتار ؛ 

غربا : الطريق اإلقليمية رقم 6012 بعرض 20 متر.

القطعة الثانية : 

شماال : بومعزة محمد،

شرقا : بومعزة معزوزة،

جنوبا : بومعزة معزوزة،

غربا : ممر بعرض 4 امتار.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي عدد 212 ضمن بكناش االمالك رقم 29 بتاريخ 

05 فبراير 2020 توثيق أبركان

2 رسم ملكية عدلي عدد 356 ضمن بالكناش األمالك رقم 30 بتاريخ 

27 يناير 2020 توثيق بركان .

اكتوبر 2020 على   12  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 : 30 د.

مطلب رقم 8297 - 40

تاريخ اإليداع : 13 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ على الشياع : 

زهير حدوي بن محمد بنسبة 1/3.

عبد الرحيم حدوي بن محمد بنسبة 1/3.

أحمد حدوي بن محمد بنسبة 1/3.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سوكم ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " سوكم ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة أحفير جماعة فزوان دوار تكرورين .

مساحته : 02 هـ 07 ار 47 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 4316 - 02 ، بوشالغمي حلسن ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 4316 - 02 ، ورثة حدو بن شالل ؛ 
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جنوبا : ورثة البشير ؛ 

غربا : بوشالغمي حلسن ، الواد ، سد تلي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم صدقة عدلي عدد 291 ص 362 ضمن بكناش االمالك رقم 27 

بتاريخ 07 ماي 2019 توثيق بركان .

2. رسم بيع عدلي عدد 95 ضمن بكناش االمالك رقم 26 بتاريخ 21 

ديسمبر 2017 توثيق بركان .

3. رسم ملكية عدلي عدد 207 ضمن بكناش االمالك رقم 25 بتاريخ 

15 سبتمبر 2017 توثيق بركان .

اكتوبر 2020 على   16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8298 - 40

تاريخ اإليداع : 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : عبد القادر اخملتاري بن عمرو . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تافلوت".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تافلوت ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد عال .

مساحته : 33 آ ر 29 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عال عيسى ؛ 

شرقا : بنيونس عمروس بن اقويدر ، ورثة قاسمي،ورثة عمروس عبد السالم ؛ 

جنوبا : اخملتاري عبد القادلر بن عمرو ؛ 

غربا : عال عيسى.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 133 ص 154 كناش االمالك رقم 

169 بتاريخ 18 ديسمبر 2019 توثيق وجدة .

اكتوبر 2020 على   22  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8299 - 40

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : نور الدين بنتفريت بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " إغروشن ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " إغروشن ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار تيزي لفاقة .

مساحته : 07 آر02 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12145 - 02 ؛ 

شرقا : بنتفريت خديجة ؛ 

جنوبا : يحياوي أحمد ومن معه ؛ 

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 281 ص 310 كناش التركات رقم 

09 بتاريخ 12 ماي 2014 توثيق أحفير .

اكتوبر 2020 على   23  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 30 د.

مطلب رقم 8300 - 40

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : نور الدين بنتفريت بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " إغروشن ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " إغروشن ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار تيزي لفاقة .

مساحته : 04 آر12 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12415 - 02 ؛ 

شرقا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار ؛ 

جنوبا : يحياوي أحمد ومن معه ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 12415 - 02،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 280 ص 308 كناش األمالك رقم 

09 بتاريخ 12 ماي 2014 توثيق أحفير .

اكتوبر 2020 على   23  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8301 - 40

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : الطاهر بالي بن امبارك . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زيدور".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " زيدور". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار زيدور .

مساحته : 16 آر70س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أعراب امليلود ؛ 

شرقا : ورثة أعراب بومدين ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14704 - 40، مطلب التحفيظ عدد 3315 - 40 ؛ 

غربا : ورثة اخملتار وعلي،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي عدد 384 ص 444 كناش األمالك رقم 15 بتاريخ 

05 ماي 2020 توثيق أحفير .
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2.رسم ملكية عدلي عدد 179 ص 238 كناش األمالك رقم 14 بتاريخ 

02 اغسطس 2018 توثيق أحفير.

اكتوبر 2020 على   23  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8302 - 40

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى بنتفريت بن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " إغروشن ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " إغروشن ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار تيزي لفاقة .

مساحته : 08 آر11س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12145 - 02 ؛ 

شرقا : بنتفريت أحمد؛ 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار ؛ 

غربا : بنتفريت فتيحة،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 158 ص 175 كناش األمالك رقم 

09 بتاريخ 27 يناير 2014 توثيق أحفير .

اكتوبر 2020 على   23  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 8303 - 40

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : الطاهر بالي بن امبارك . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زيدور".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الطاهر بالي 1". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار زيدور .

مساحته : 29 آر50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عراص عبد القادر ومن معه،ممر خاص عرضه 1.5متر ؛ 

شرقا : ورثة بالي محمد بن محمد،ورثة امحمدي العباس،

شرقا : بنتفريت أحمد؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17704 - 40 ؛ 

غربا : بالي امليلود بن محمد،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي عدد 383 ص 443 كناش األمالك رقم 15 بتاريخ 05 

ماي 2020 توثيق أحفير .

2.رسم وكالة عدلي عدد 44 ص 41 كناش 130 بتاريخ 11 يونيو 2012 

توثيق وجدة.

3.رسم ملكية عدلي عدد 123 ص 163 كناش األمالك رقم 14 بتاريخ 

24 ماي 2018 توثيق أحفير.

بتاريخ 16   79 بفريضة عدلي عدد 167 ص 238 كناش  اراثة  4.رسم 

ابريل 2012 توثيق وجدة.

اكتوبر 2020 على   23  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 8304 - 40

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : بلقاسم زيان بن أحمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوحشير الفوقاني".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بوحشير الفوقاني ". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار احماموشن .

مساحته : 20 آر75 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 7765 - 40 ؛ 

شرقا : ممر خاص عرضه 04 امتار ؛ 

جنوبا : ورثة بغدادي ؛ 

غربا : أوالد مزغابة،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي عدد 451 ص 501 كناش األمالك رقم 15 بتاريخ 

27 يوليو 2020 توثيق أحفير .

على  اكتوبر2020   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان بالنيابة

كرمي آيت ملقدم    

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30191 - 41

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد جواد بن علي لكرميط.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان أكران.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "مالك". 

نوعـه : أرض فالحية؛

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

أحمد، احملل املدعو : "دوار بوخرفان".

مساحته : 03 آ 04 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : الرسمان العقاريان عدد26451 - 41، 36300 - 41؛

جنوبا : ورثة فطومة اللوح؛

غربا : ممر؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - عقد ملكية عدلي مؤرخ في 10 يناير 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يناير 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 أكتوبر 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30192 - 41

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : شركة " SGH" شركة محدودة املسؤولية، ميثلها 

السيد عماد بن عبد العزيز سروحن.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بوعربية.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بوعربية". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو، بلدية املنزل، احملل املدعو : "قلعة التوامة".

مساحته : 09 آ 97 س تقريبا.

حدوده : 

السالم  هنو،عبد  عياش،غيثة  عياش،محمد  حمادي  ورثة   : شماال 

دادون،ورثة نشاد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق،احلسني عميرات،أوالد هروشة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 25140ف؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 أبريل 1992؛ 

2 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2017؛

3 - نسخة لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 31 يناير 2018؛

4 - نظير ملحق إصالحي لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2018؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يوليو 2018؛

6 - ملحق إصالحي برسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2019؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 19 أكتوبر 2020 على 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 30193 - 41

تاريخ االيداع : 27 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد القصبة،النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مطيرة الليم.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "مطيرة الليم". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو ،دائرة املنزل قيادة بني يازغة،جماعة امطرناغة، 

احملل املدعو : "مطيرة الليم".

مساحته : 06 آ 23 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حمادي بن الطالب؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد النجار؛

غربا : محمد منوق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد 1652 بتاريخ 14 يوليو 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أكتوبر 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30194 - 41

تاريخ االيداع : 27 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : أحباس مسجد القصبة، النائب عنها السيد ناظر 

أوقاف إقليم صفرو.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بالد املراجع.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "بالد املراجع". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو ،دائرة املنزل، قيادة بني يازغة، جماعة امطرناغة، 

احملل املدعو : "بالد املراجع".

مساحته : 02 آ 39 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد عبود؛

غربا : علي عمران؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو 

حتت عدد 1652 بتاريخ 14 يوليو 2020؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 أكتوبر 2020 على 

الساعة 10 و30 د صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

           محمد الوزاني الطيبي
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محافظة ميدلت    

مطلب رقم 35748 - 42

تاريخ اإليداع : 24 يوليو 2020.

طالب التحفيظ :

1 -الغازي بنعشور بن موالي محمد بنسبة 2/4

2 -نورة بنعشور بنت الغازي بنسبة 1/4

3 -صفاء بنعشور بنت الغازي بنسبة 1/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البساتني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البساتني. 

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي؛

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو عثمان اوموسى زنقة البساتني.

مساحته : 01ار 53س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ايت اعميمي مع موحى اعسو؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : عميمي؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 02 صحيفة 02 كناش األمالك 55 بتاريخ 

06 مايو 2013

 50 األمالك  345 كناش  244 صحيفة  بعدد  رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 11 مايو 2012

رسم شراء عدلي ضمن اصله بعدد 12 صحيفة 10 كناش األمالك 40 

بتاريخ 07 مايو 2008

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال.

    

مطلب رقم 35749 - 42

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020.

طالب التحفيظ :

1 - لال فاطمة طهيري علوي بنت موالي طهير بنسبة 1/4

2 - اللة مينة طهيري علوي بنت موالي الطاهر بنسية 1/4

3 - عبد الرحيم طهيري علوي بن موالي الطاهر بنسبة 2/4

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك الطهيري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الطهيري. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو املو امناس.

مساحته : 02ار 06س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زوجة حرورود احلسني مع ايدان نزهة و من معها؛

شرقا : زنقة ازمور مع موالي احمد؛

جنوبا : بوحمبد موالي انحمد مع زنقة ؛

غربا : نزهة يدان و من معها؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مذكرة رقم 4 صحيفة 140 عدد 263 بتاريخ 17يونيو 1987

رسم إحصاء تركة عدلي ضمن بعدد 152 ص 343 كناش التركات عدد 

34 بتاريخ 08 سبتمبر 2016

نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 111 صحيفة 205 

كناش التركات 36 بتاريخ 11أغسطس 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

  

مطلب رقم 35756 - 42

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : محمد ايت سليمان بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار محمد. 

نوعه : منزل متكون من طابق سفلي وطابقني؛

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو ايت منصور زنقة الوحدة.

مساحته : 83س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ادعو املعلم؛

شرقا : ايت احساين احساين؛

جنوبا : السعيد بوضلوف ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 38 عدد  األمالك  كناس   309 ص   332 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 19 دسيمبر 2007

 ملحق لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 169 ص 176 كناش األمالك عدد 

84 بتاريخ 24 يوليو 2020

رسم شراء عدلي توصيل عدد 346/8 مذكرة رقم 5 ص 95 عدد 346 

الرقم الترتيبي 642/86 بتاريخ 21أغسطس 1986.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة 15 : 00 بعد الزوال.

  

مطلب رقم 35757 - 42

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالب التحفيظ :

1 - مليكة عزاوي بنت موحى بنسبة 6/48

2 - نوال معزاز بنت محمد بنسبة 7/48

3 - يونس معزاز بن محمد بنسبة 14/48

4 - لبنى معزاز بنت محمد بنسبة 7/48
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5 - عصام معزاز بن محمد بنسبة 14/48

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : قطعة فم الدار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك معزاز1. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو بقعة امام الدار حتميدانت.

مساحته : 08ار 55س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : يوسف معزاز ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم قسمة عدلي عدد 680 توصيل عدد 48/42 بتاريخ 10أبريل 1989

بتاريخ  االمضاء  مصححة  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  نسخة 

25يونيو 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة : 09 : 00 صباحا.

  

مطلب رقم 35758 - 42

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالب التحفيظ :

1 - مليكة عزاوي بنت موحى بنسبة 6/48

2 - نوال معزاز بنت محمد بنسبة 7/48

3 - يونس معزاز بن محمد بنسبة 14/48

4 - لبنى معزاز بنت محمد بنسبة 7/48

5 - عصام معزاز بن محمد بنسبة 14/48

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان طريق تاحمدانيت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك معزاز 2. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو فدان طريق تاحمدانيت.

مساحته : 04ار 94س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : بوسف معزاز؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : محمد اعسو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم قسمة عدلي عدد 680 توصيل عدد 48/42 بتاريخ 10أبريل 1989

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مصححة االمضاء بتاريخ 25 

يونيو 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 29 سبتمبر 2020 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35759 - 42

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : هشام الطراشي بن موالي مصطفى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الريحان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الريحان. 

نوعه : أرض فالحية سقوية؛

املدعو  احملل  زايدة،  جماعة  و  قيادة  ميدلت  مدينة  و  إقليم   : موقعه 

مزرعة ايت يعقوب.

مساحته : 05هـ63آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 4155 - 27؛

شرقا : بن كروم موالي مصطفى؛

جنوبا : زراري عبد العزيز ؛

غربا : بن كروم موالي مصطفى؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 518 كناش األمالك 80بتاريخ 16أبريل 2019

رسم إحصاء تركة بسند عدلي ضمن حتت عدد 187 ص 356 كناش 

التركات 18 بتاريخ 09 أبريل 2019

رسم ملكية عدلي توصيل عدد 05 كناش 35 بتاريخ 01 سبتمبر 1990 

 362 ص   182 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة 

كناش التركات 18 بتاريخ 26 مارس 2009

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 سبتمبر 2020 على 

الساعة : 09 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35760 - 42

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020.

طالب التحفيظ : عبد اهلل الطراشي بن املصطفى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زياد. 

نوعه : أرض فالحية سقوية؛

موقعه : إقليم و دائرة ميدلت قيادة و جماعة زايدة، احملل املدعو مزرعة 

ايت يعقوب.

مساحته : 5هـ08آر 25 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : بن عقا؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : رسم عقاري رقم 1896 - 42؛
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احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 17 ص 20 سجل االمالك 94 بتاريخ 12 

نوفمبر 2019

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 600 ص 400 سجل االمالك 80 بتاريخ 

11 يونيو 2019

نسخة لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 480 ص 494 سجل االمالك 

59 بتاريخ 16أكتوبر 2010

نسخة لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 482 ص 496 كناش االمالك 

59 بتاريخ 16أكتوبر 2010

نسخة لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 483 ص 498 كناش االمالك 

59 بتاريخ 16أكتوبر 2010

نسخة لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 484 ص 500 كناش االمالك 

59 بتاريخ 16أكتوبر 2010

نسخة لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 362 ص 393 كناش االمالك 

60 بتاريخ 29 مارس 2010

نسخة لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 439 ص 477 كناش االمالك 

60 بتاريخ 10مايو 2010

نسخة لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 419 ص 439 كناش االمالك 

61 بتاريخ 06 أكتوبر 2010

نسخة لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 107 ص 111 كناش االمالك 

59 بتاريخ 22 أبريل 2009 

نسخة لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 442 ص 462 كناش االمالك 

61 بتاريخ 11ديسمبر 2010

نسخة لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 122 ص 126 كناش االمالك 

70 بتاريخ 01 يونيو 2015

 82 االمالك  كناش   82 عدد  حتت  ضمن  عدلي  قسمة  لرسم  نسخة 

بتاريخ 30 أبريل 1976

نسخة لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 31 كناش االمالك 59 بتاريخ 

14فبراير 2009

 80 االمالك  كناش   406 ص   592 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

 396 80 ص  2019 رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد  28 مايو  بتاريخ 

كناش االمالك بتاريخ 11 يوليو 2019 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 80 ص 587 كناش االمالك 80 بتاريخ 

28 مايو 2019

 31 31 سجل اخملتلفة عدد  99 ص  رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

بتاريخ 27 يوليو 2020

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 664 كناش االمالك 11 

بتاريخ 25 ديسمبر 1979 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 30 سبتمبر 2020 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35761 - 42

تاريخ اإليداع : 05 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : عبد العزيز اشليف بن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عزيز اسالم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عزيز اسالم. 

نوعه : سكنى بالسفلي و طابقني علويني؛

موقعه : إقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو املوتن.

مساحته : 95س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : رابحة متاري ؛

غربا : فاطمة خدجي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

كناش   173 صحيفة   124 بعدد  ضمن  عدلي  بسند  احصاء  رسم 

التركات عدد 23 بتاريخ 19يناير 2020

نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن اصلها حتت عدد 253 صحيفة 

366 كناش التركات عدد 23 بتاريخ 27 مايو 2010

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 247 صحيفة 344 كناش 61 بتاريخ 13 

نوفمبر 2014

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 255صحيفة 405 كناش االمالك عدد 64 

بتاريخ 28 دسمبر 2015

نسخة عادية طبق االصل لعقد عرفي بتاريخ 14 يوليو 2020.

على   2020 05أكتوبر   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

 

مطلب رقم 35762 - 42

تاريخ اإليداع : 06 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : عسو ماجيد بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متالحت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : متالحت. 

نوعه : أرض مبنية من سفلي و طابق علوي؛

موقعه : ميدلت، احملل املدعو تيقدارت.

مساحته : 01آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصرف املاء؛

شرقا : ايت قسو إسماعيل؛

جنوبا : ملك البائع ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مقتطع 74 كناش 37 العدد املتتابع 985 بتاريخ 01 

أكتوبر 1988

ملحق إصالحي لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 02 صحيفة 03 كناش 

االمالك 50 بتاريخ 10فبراير 2012
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 17 األمالك  كناش   507 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

بتاريخ 12مارس 1987

صورة شمسية لعقد عرفي بتاريخ 23أغسطس 1981

على   2020 06أكتوبر   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 35763 - 42

تاريخ اإليداع : 13 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : عبدالعزيز غامن بن بعدي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة اكرضان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عمر1. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو اكرضان.

مساحته : 83آر 06س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية مع ممر؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : ارقية غامن ؛

غربا : ورثة باعدي نايت؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 77 213 كناش االمالك عدد  185 ص  رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 24 فبراير 2020

كناش   351 ص   250 بعدد  ضمن  عدلي  "بنظير"  قسمة  رسم   -  2

التركات عدد 42 بتاريخ 23 ديسمبر 2019

 نسخة طبق االصل حملضر تنفيذ بتاريخ 04 أكتوبر 2017

2020 على  أكتوبر   13  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35764 - 42

تاريخ اإليداع : 13 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : عبدالعزيز غامن بن بعدي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة متعلقت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عمر2. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو متعلقت.

مساحته : 08آر 80 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق مكناس ؛

غربا : ايت فوزى؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 77 213 كناش االمالك عدد  185 ص  رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 24 فبراير 2020

كناش   351 ص   250 بعدد  ضمن  عدلي  "بنظير"  قسمة  رسم   -  2

التركات عدد 42 بتاريخ 23 ديسمبر 2019

 نسخة طبق االصل حملضر تنفيذ بتاريخ 04 أكتوبر 2017

2020 على  أكتوبر   13  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا.

 

مطلب رقم 35765 - 42

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : حلسن احسيني بن حدو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تاغيا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تاغيا. 

نوعه : أرض فالحية؛

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

احمامة مزرعة ايت قسو.

مساحته : 03هـ 10آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الغابة؛

شرقا : الغابة؛

جنوبا : الغابة مع الوادي ؛

غربا : الشريف بن الصديق؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

كناش   489 ص   368 عدد  حتت  ضمن  عدلي  اصالحي  ملحق  رسم 

اخملتلفة 30 بتاريخ 16 يوليو 2019

 80 االمالك  كناش   116 ص   394 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 12 فبراير 2019

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 436 كناش االمالك 40 

بتاريخ 20 ديسمبر 1995 

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 08 ص 16 كناش االمالك 

17 بتاريخ 09 أبريل 1984.

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35766 - 42

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : رابحة حفيضي بنت احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة باوناصر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بقعة باوناصر. 

نوعه : بقعة باوناصر؛

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



عدد 1131 - 13 محرم 1442 )02 سبتمبر 2020(3852

مساحته : 01آر 46س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : السليماني سيدي حسن ومن معه ؛

غربا : السليماني سيدي حسن ومن معه؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 63 رقم  االمالك  سجل   341 ص   354 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 27 مارس 2009

نسخة لرسم قسمة بنظائر عدلي ضمن أصلها حتت عدد 62 سجل 

التركات رقم 03 بتاريخ 18 سبتمبر 1991

نسخة رسم احصاء عدلي ضمن أصلها حتت 60 سجل التركات رقم 

03 بتاريخ 07 سبتمبر 1991.

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 35767 - 42

تاريخ اإليداع : 26 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ :

1 - بن الطهير موالي هاشم بن موالي علي

2 - عائشة أفقير بنت احمد سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ياسر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ياسر. 

نوعه : أرض بها بناء مساحته : مائة متر مربع والباقي حوش؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو زنقة اجلديدة ايت منصور.

مساحته : 01آر 80 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلاج منصوري محمد؛

شرقا : زنقة اجلديدة؛

جنوبا : عسو اميمون ؛

غربا : زنقة مع ملك كايسي سيدي احلاج؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 196 139 ص  اراثة عدلي ضمن بعدد  1 - نسخة طبق االصل لرسم 

كناش التركات عدد 21 بتاريخ 26 فبراير 2008

2 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 01 سبتمبر 2008

3 - عقد قسمة عرفي مصحح االمضاء تاريخ 01 سبتمبر 2008

4 - عقد بيع عرفي مصصح االمضاء بتاريخ 02 سبتمبر 2008

5 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 79 ص 52 كناش االمالك 39 بتاريخ 

14 مارس 1983

2020 على  أكتوبر   27  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                         حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9406 - 43

تاريخ اإليداع : 10 أغسطس 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

آيت عال محمد بن عمر بنسبة 2/3؛

آيت عال عائشة بنت عمر بنسبة 1/3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار آيت عال"

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

موقعه : مراكش املدينة، رياض العروس، درب احلمام رقم 31؛ 

مساحته : 01 آر 33 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : جوكاني موالي سعيد واملسجد؛

شرقا : املسجد؛

جنوبا : بلقايد العيادي ؛

غربا : السغلفي عمر ، درب احلمام و مطلب التحفيظ رقم 6952 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق الهواء لفائدة مجاور ابتداء 

من علو 3 متر من االرض مساحته 15 سنتيار؛

حق الهواء لفائدة مجاور ابتداء من علو 3 متر من االرض مساحته 5 سنتيار؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 304 صحيفة 408 كناش 60 بتاريخ 

18 فبراير 2020 ؛

ملحق رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 571 صحيفة 467 كناش رقم 

95 بتاريخ 20 يوليو 2020؛

شهادة ادارية رقم 15 بتاريخ 11 ديسمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 14 أكتوبر 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9407 - 43

تاريخ اإليداع : 11 أغسطس 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد الرزاق لزرق بن بوجمعة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرمانة"

نوعه : أرض بها بناية من طابق أرض وسطح، أشجار،و بئر؛ 
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موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان دوار أوالد ازبير؛ 

مساحته : 40 آر 38 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 14953 م؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 8427 م و احملجوب بن رحال؛

جنوبا : طريق عمومي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 8428 م ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

 293 االمالك  كناش   28 صحيفة   34 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 19 يوليو 2019 توثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 316 صحيفة 442 كناش 

االمالك رقم 263 بتاريخ 27 يونيو 2018 بتوثيق مراكش؛

 1991 ماي   30 بتاريخ   1718 بعدد  حفظ  عدلي  شراء  رسم  نسخة 

بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 15 أكتوبر 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9408 - 43

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

عبد اجلليل خشاب بن محمد بنسبة 1/4؛

أحمد خشاب بن محمد بنسبة 1/4؛

عبد اللطيف خشاب بن محمد بنسبة 1/4؛

عبد الرحمان خشاب بن حمان بنسبة 1/4؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خديجة"

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

موقعه : مراكش املدينة، درب اجلامع، بوطويل هيالنة، رقم 321؛ 

مساحته : 01 آر 71 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : الفران وورثة القرفة؛

جنوبا : العربي بن صالح ؛

غربا : ورثة اخلولي محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

حق الهواء لفائدة العربي بن صالح ابتداء من علو 2.3 متر مساحته 

9 متر مربع؛

أصل امللك : 

04 كناش االمالك رقم  رسم استمرار عدلي ضمن بعدد03 صحيفة 

311 بتاريخ 20 يوليو 2020 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 26 أكتوبر 2020 على الساعة 09:30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  ابو حمزة "

 مطلب رقم 9403 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1128 بتاريخ 12 أغسطس 2020

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 13 أغسطس 2020؛ فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى "  ابو حمزة "؛ ذي املطلب رقم 9403 - 43؛ الكائن 

مبراكش املدينة، درب ضباشي، درب موالي عبد القادر رقم 7؛ تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم السيدين : 

حيدر ناطر رسول بنسبة 1/2؛

سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك  ½؛  بنسبة  جابر  كرمي  طالب 

تأييدا للمطلب املذكور.

 وكذا عقد موثق مؤرخ في 10 أغسطس 2020 مرفق بوكالة موثقة 

مؤرخة في 17 أبريل 2020؛ 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  عاملي "

مطلب رقم 6071 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 493 بتاريخ 11 يونيو 2008 

ونشر االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 585

بتاريخ 17 مارس 2010

مسطرة  فإن  2020؛  يوليو   13 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "  عاملي "؛ ذي املطلب رقم 6071 - 43؛ الكائن 

بعمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار اوالد بلعكيد؛ تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم السيد أحمد اخللوة؛ وذلك مبقتضى العقود 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور ..

وكذا احلكم االبتدائي رقم 46 بتاريخ 01 مارس 2010، قرار االستئنافي 

رقم 89 بتاريخ 03 ديسمبر 2015 

 2018 ديسمبر   27 في  مؤرخ   7223 رقم  اصالحي  استئنافي  -قرار 

شهادة بعدم النقض عدد 89 مؤرخة في 03 ديسمبر 2015

- شهادة بعدم النقض اصالحي عدد 7223 بتاريخ 27 ديسمبر 2018 

الكل قضى بصحة التعرض الكلي لفائدة أحمد اخللوة؛ 

احملافظ على األملك

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

        جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157768 - 44

تاريخ اإليداع : 19 أغسطس 2020 . 

طالب التحفيظ : الزياني احمد بن العربي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الطلعة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الطلعة ".
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نوعه : أرض فالحية .

مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  احلفاري  غامن  اوالد  دوار   : موقعه 

إقليم سيدي بنور .

مساحته : 81 ار 10 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي بن الشرقي ، محمد فارح واحمد اليماني ؛ 

شرقا : ورثة علي بن الشرقي وورثة صالح بن مبارك؛ 

الهاشمي  بنت  عائشة  ورثة   ، التونسي  بن  اجلياللي  ورثة   : جنوبا 

والكبير بن العربي؛

غربا : احمد بن الزياني.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12يوليو 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 31 أكتوبر 2014. 

تاريخ التحديد املؤقت : 22 أكتوبر 2020 على الساعة 09و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 157769 - 44

تاريخ اإليداع : 19 أغسطس 2020 . 

طالب التحفيظ : الزياني احمد بن العربي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الطويلعات ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الطويلعات ".

 نوعه : أرض فالحية .

مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  احلفاري  غامن  اوالد  دوار   : موقعه 

إقليم سيدي بنور .

مساحته : 92 ار 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العربي بن الهاشمي واحمد اليماني ؛ 

شرقا : ورثة العربي بن الهاشمي ؛ 

جنوبا : احمد اليماني وزهرة بنت محمد بن احلاج؛

غربا : ورثة عباس اليماني.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 09 أبريل 2015. 

تاريخ التحديد املؤقت : 22 أكتوبر 2020 على الساعة 11و15 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 157770 - 44

تاريخ اإليداع : 19 أغسطس 2020 . 

طالب التحفيظ : الزياني احمد بن العربي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلطة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " احلطة ".

 نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق أرضي وأشجار الزيتون وبئر.

مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  احلفاري  غامن  اوالد  دوار   : موقعه 

إقليم سيدي بنور .

مساحته : 2 هكتار 13 ار 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عائشة بنت الهاشمي ، الكبير بن العربي ، احمد الزياني 

وورثة العربي الزياني ؛ 

شرقا : الكبير بن العربي وورثة عائشة ؛ 

جنوبا : ورثة عباس بن علي ، ورثة محمد بن علي وورثة العربي بن الهاشمي؛

غربا : ورثة العربي بن الهاشمي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12يوليو 2020.

- شهادة إدارية مؤرخة في 31 أكتوبر 2014. 

تاريخ التحديد املؤقت : 22 أكتوبر 2020 على الساعة 13و30 دقيقة 

بعد الزوال.

 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مزرارة"

مطلب رقم 13785 - 44

مسطرة  فإن   .2020 مارس   10 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "مزرارة" ذي مطلب التحفيظ رقم 13785 - 44 

الكائن بإقليم ودائرة سيدي بنور منطقة ضم األراضي املدعوة الشطر 

14 واملتكون من أرض  العليا منطقة الضم رقم  املنطقة  الثاني من 

تتابع مسطرة حتفيظه  80 سنتيار  ار   20 4 هكتار  فالحية مساحته 

من اآلن فصاعدا في اسم : 

 -اجلياللي صبري بن املصدق .

وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا : 

- حكم إبتدائي رقم 428 الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2012 الصادر عن 

احملكمة اإلبتدائية بسيدي بنور.

- شهادة عدم الطعن باإلستئناف مؤرخة في 07 يناير 2016. 

- رسم رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2017.

اجلهوي  املكتب  عن  صادرة  العقارية  العمليات  مراقبة  شهادة   -

لإلستثمار الفالحي لدكالة باجلديدة مؤرخة في 06 فبراير 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دوار لهوانشة" 

مطلب رقم 91005 - 44

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 17 أغسطس 2020. فإن مسطرة 

رقم  التحفيظ  مطلب  ذي  لهوانشة"  "دوار  املسمى  امللك  حتفيظ 

التحفيظ  منطقة  بنور  سيدي  ودائرة  بإقليم  الكائن   .44  -  91005

فالحية  أرض  من  واملتكون  لهوانشة  دوار  مطران  املدعوة  اجلماعي 

75 سنتيار تتابع مسطرة حتفيظه من اآلن فصاعدا  ار   53 مساحته 

في اسم : 

 -عبد العزيز النادي بن بوشعيب بنسبة 1866 /5375 .

 -املصطفى النادي بن محمد بنسبة 523/5375 
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 -مباركة بشرى بنت املعطي بنسبة 338/5375 .

 -مبارك النادي بن محمد بنسبة 428 /5375 .

 -عبد الرحيم النادي بن محمد بنسبة 428/5375 .

 -عبد املالك النادي بن محمد بنسبة 428/5375 .

 -السعدية النادي بنت بوشعيب بنسبة 213/5375 .

 -نعيمة النادي بنت محمد بنسبة 213/5375 .

 -رقية النادي بنت محمد بنسبة 213/5375 .

 -رقية النادي بنت محمد بنسبة 213/5375 .

 -الزوهرة النادي بنت محمد بنسبة 213/5375 

 -مينة النادي بنت محمد بنسبة 213 /5375 .

 -خديجة النادي بنت الطاهر بنسبة 130/5375 

 -التايكة بوزيدي بنت عمر بنسبة 168/5375

وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا : 

 10 بتاريخ   60 عدد   21 بعدد  املضمن  اإلسم  مطابقة  رسم  رسم   -

أغسطس 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنوربالنيابة.

         مبارك انوفر.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

 

مطلب رقم 7662 - 52

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون االسالمية نيابة عن االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تقليع بلفقيه

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تقليع بلفقيه

نوعه : ارض فالحية

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة واد اخملازن

مساحته : 02 هـ 20ار تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد الزبيري ، األحباس ، العلوي مصطفى

شرقا : البدوي أحمد، األحباس

جنوبا : ورثة اجملدوبي حبيبة ، الشطيطي عبدالسالم

غربا : الشطيطي عبدالسالم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك : 

1346هـ  في  مؤرخ  احلبسية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق. 

التاريخ املقرر لعملية التحديد 11 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 7663 - 52

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون االسالمية نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة دوار شطيطة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة دوار شطيطة.

نوعه : مقبرة

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة واد اخملازن

مساحته : 25ار تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بوطاس

شرقا : محمد بن سعيد

جنوبا : طريق

غربا : احمد الشهدي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك : 

- ظهير شريف رقم 1.09.236 املؤرخ في 23 فبراير 2010. 

التاريخ املقرر لعملية التحديد 11 نوفمبر 2020 على الساعة الثانية 

عشر زواال.

            

مطلب رقم 7664 - 52

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون االسالمية نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الصخرة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصخرة

نوعه : أرض فالحية

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة بني مالك

مساحته : 01هـ 20ار تقريبا

حدوده : 

شماال : اوالد بن هنية

شرقا : بوسلهام بوعسرية

جنوبا : ميلود بن العالية

غربا : الواد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك : 

1346هـ  في  مؤرخ  الوقفية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق. 

التاريخ املقرر لعملية التحديد 12 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 7665 - 52

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون االسالمية نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بير النحلي

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بير النحلي

نوعه : أرض فالحية

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة واد اخملازن

مساحته : 10ار تقريبا
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حدوده : 

شماال : محمد الشهدي ، محمد السعدوني

شرقا : بن طاطا مصطفى

جنوبا : طريق

غربا : محمد بلعربي بليزيد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك : 

1346هـ  في  مؤرخ  الوقفية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق. 

التاريخ املقرر لعملية التحديد 13 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 7666 - 52

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون االسالمية نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بير الزنازل

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بير الزنازل

نوعه : أرض فالحية

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة واد اخملازن

مساحته : 60ار تقريبا

حدوده : 

شماال : الواد

شرقا : البشير النويدي

جنوبا : البشير النويدي

غربا : احمد املهياوي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك : 

1346هـ  في  مؤرخ  الوقفية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق. 

التاريخ املقرر لعملية التحديد 13 نوفمبر 2020 على الساعة الثانية 

عشر زواال. 

 

مطلب رقم 7667 - 52

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون االسالمية نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الرويضات

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : الرويضات

نوعه : أرض فالحية

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة واد اخملازن

مساحته : 30ار تقريبا

حدوده : 

شماال : الواد

شرقا : محمد احلسني

جنوبا : عائشة احلسني ، عبد الصمد احلنفي

غربا : الواد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك : 

1346هـ  في  مؤرخ  الوقفية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق. 

التاريخ املقرر لعملية التحديد 16 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 7668 - 52

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون االسالمية نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : القبالة )جوار االبراهيمي(

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : القبالة )جوار االبراهيمي(.

نوعه : أرض فالحية

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة واد اخملازن

مساحته : 20ار تقريبا

حدوده : 

شماال : الواد

شرقا : االبراهيمي محمد

جنوبا : 

غربا : 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك : 

1346هـ  في  مؤرخ  الوقفية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق. 

التاريخ املقرر لعملية التحديد 16 نوفمبر 2020 على الساعة 

الثانية عشر زواال. 

مطلب رقم 7669 - 52

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون االسالمية نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد احلمادية

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد احلمادية

نوعه : أرض فالحية

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة بني مالك

مساحته : 02هـ 30ار تقريبا

حدوده : 

شماال : الواد

شرقا : الواد ، ورثة احلاج املسعي

جنوبا : ورثة التوافتية

غربا : الواد
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك : 

1346هـ  في  مؤرخ  الوقفية  األمالك  إحصاء  كناش  من  نسخة   -

مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق. 

التاريخ املقرر لعملية التحديد 17 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 7670 - 52

تاريخ االيداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : وزير األوقاف والشؤون االسالمية نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ظهر حمار

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ظهر حمار

نوعه : أرض فالحية

موقعه : دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة واد اخملازن

مساحته : 05هـ 00ار تقريبا

حدوده : 

شماال : الواد

شرقا : مصطفى ولد عبدالكرمي

جنوبا : ورثة احلاج اجلياللي

غربا : الواد ، ورثة القصري

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك : 

- نسخة من كناش إحصاء األمالك الوقفية مؤرخ في جمادى االولى 

1352هـ مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق. 

التاريخ املقرر لعملية التحديد 19 نوفمبر 2020 على الساعة 

العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء بالنيابة.

              املعطاوي عبد االله.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18802 - 53

تاريخ اإليداع : 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( زهراء بواب بنت محمد 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض خروبة 1 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض خروبة 1.

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف .

مساحتها : 05 آر 01 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 102588 - 53 ؛

شرقا : ورثة نعيمة ؛

جنوبا : طريق عرضها 3 امتار ؛

غربا : طريق عرضها 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق ابن احمد بعدد 74 كناش األمالك 

عدد 265 بتاريخ 28 يناير 2020.

كناش   194 بعدد  احمد  ابن  بتوثيق  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

األمالك عدد 266 بتاريخ 27 ماي 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 01 مؤرخة في 23 يناير 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 19 أكتوبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18803 - 53

تاريخ اإليداع : 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

بهيجة جميلة الديساوي بنت بوشعيب بنسبة 1/9

كمال الديساوي بن بوشعيب بنسبة 2/9

امينة الديساوي بنت بوشعيب بنسبة 1/9

خالد الديساوي بن بوشعيب بنسبة 2/9

الفضل فضيل الديساوي بن بوشعيب بنسبة 2/9

حياة بشرى الديساوي بنت بوشعيب بنسبة 1/9

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الديساوي .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار البصاصلة .

مساحتها : 01 هك 16 آر 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوقنيطير احلاج العربي ؛

شرقا : مطلب رقم 14697 - 53 و مطلب رقم 6462 - 15 ؛

جنوبا : مطلب رقم 25237 س )ق1( ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 106426 - 53 و ورثة احلاج محمد بوقنطير 

و ميسور مصطفى ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خطني كهربائيني .

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 495 صحيفة 402 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 08 يونيو 2020.

 - صورة مطابقة لالصل لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء 

بعدد 340 كناش التركات عدد 129 بتاريخ 11 أكتوبر 2010.

أ   137 الوفاة عقد رقم   - صورة شمسية لنسخة موجزة من رسم 

مؤرخة في 27 سبتمبر 2010.
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 - صورة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 27 مؤرخة في 25 فبراير 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 19 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18804 - 53

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( خالد سبرة بن محمد 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الدار . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الدار .

نوعه : أرض فالحية بها بناية قدمية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اكريز اوالد عيسى .

مساحتها : 49 آر 98 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد نظيفي ؛

شرقا : مطلب رقم 7076 - 53 ؛

جنوبا : مطلب رقم 8343 - 53 ؛

غربا : طريق من 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

- نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 47 صحيفة 

52 كناش األمالك عدد 6 بتاريخ 23 أغسطس 1994.

- رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 465 صحيفة 372 

كناش اخملتلفة عدد 66 بتاريخ 07 فبراير 2019.

 - رسم هبة بني اقارب عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 96 صحيفة 

70 كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 19 نوفمبر 2018.

 - شهادة ادارية عدد 19 مؤرخة في 08 نوفمبر 2018.

 - تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 04 ديسمبر 2018.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 19 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال .

مطلب رقم 18805 - 53

تاريخ اإليداع : 18 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( محند بنتال بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض التيرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك هدى .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار العوامر .

مساحتها : 02 هك 00 آر 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 3042 من 20 متر ؛

شرقا : مطلب رقم 29825/س و خالد ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 2067/د ؛

غربا : مطلب رقم 8495/15 و مطلب رقم 11505 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 253 صحيفة 201 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 21 نوفمبر 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 182 صحيفة 264 

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 27 نوفمبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 102 مؤرخة في 16 أكتوبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 19 أكتوبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال .

مطلب رقم 18806 - 53

تاريخ اإليداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( احمد خلضر بن عد القادر . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : علي بن عبد الرحمان . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : علي بن عبد الرحمان .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد البصري .

مساحتها : 39 آر 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : لكبير بن بوشعيب ؛

شرقا : محمد بن املقدم ؛

جنوبا : محمد بن احمد ؛

غربا : ورثة منانة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :

 34 34 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 27/97 بتاريخ 14 يوليو 1997.

 72 صحيفة   65 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 27/97 بتاريخ 29 يوليو 1997.

 - صورة شمسية لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 09 يوليو 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 20 أكتوبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18807 - 53

تاريخ اإليداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( محمد شكير بن محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض سيدي احمد بن عليان 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك شكير .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار غيشاوة .

مساحتها : 04 هك 73 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 
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شماال : طريق مارة عرضها 5 امتار ؛
شرقا : ورثة الشيخ عبد القادر ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 18321/س ؛
غربا : مطلب رقم 4054 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء
أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 494 صحيفة 458 
كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 26 فبراير 2018.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 156 صحيفة 162 
كناش األمالك عدد 156 بتاريخ 09 ماي 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 41 مؤرخة في 16 ماي 2014.
 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 29 يونيو 2020.

 - تصميم هندسي.
تاريخ التحديد : 20 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18808 - 53
تاريخ اإليداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد )ة( جنية ضعيف بنت احمد . 
االسم الذي كان يعرف به امللك : التويزة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : التويزة .
نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي عبد اخلالق دوار اجلعارنة .
مساحتها : 01 هك 25 آر 09 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : محمد بن التومي و كرموش بوشعيب بن احمد ؛

شرقا : محمد املصبحي و احلاج محمد املصبحي ؛
جنوبا : بوشعيب احلريري و املكي بن العطار و احمد بن العطار ؛

غربا : محمد بن التومي ؛
احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك :
 19 30 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 30 أكتوبر 2018.
الدار  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  لنظير  شمسية  صورة   -  

البيضاء بعدد 38 كناش التركات عدد 71 بتاريخ 05 فبراير 2008.
 - عقد بيع موتق مؤرخ في 12 يوليو 2019.

 - وكالة عامة موتقة مؤرخة في 06 أغسطس 2012.
 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 193 مؤرخة في 26 سبتمبر 2018.

 - تصميم هندسي.
تاريخ التحديد : 21أكتوبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض امني "
 مطلب رقم 1928 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة
 الرسمية عدد 4475 مكرر بتاريخ 05 أغسطس 1998 وكذا 

االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 737 
بتاريخ 13 فبراير 2013 

 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 17أ غسطس 2020؛ فان مسطرة 
حتفيظ امللك املسمى " ارض امني " موضوع املطلب 1928 - 53 ، تتابع 

من اآلن فصاعدا بالنسب التالية : 

حسن مومان بنسبة 100/300

أحمد الشرقاوي بن عبد السالم بنسبة 123/300

العقود  مبقتضى  وذلك   ،  77/300 بنسبة  احمد  بن  الشرقاوي  طارق 

السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

 88 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اقارب  بني  صدقة  رسم   -  

صحيفة 63 كناش األمالك عدد 93 بتاريخ 19 فبراير 2009.

 - شهادة ادارية عدد 229 مؤرخة في 02 فبراير 2009.

 - عقد بيع موثق مؤرخ في 07 ماي 2013.

 - شهادة ادارية عدد 147 مؤرخة في 05 ماي 2013.

 - عقد بيع موثق مؤرخ في 26 ديسمبر 2013.

 15 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اقارب  بني  صدقة  رسم   -  

صحيفة 15 كناش األمالك عدد 120 بتاريخ 09 يوليو 2014.

 - شهادة ادارية عدد 405 مؤرخة في 20 يونيو 2014.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد بالنيابة.

                         كمال ايت عبد الواحد.

 

محافظة قرية بامحمد
      

مطلب رقم 18275 - 54

تاريخ اإليداع : 19 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد  عبد الرحمان معتصم بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد بالعني و باملوتور".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بالعني بعني باردة".

نوعـه: أرض بها بنايات.

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة البيبان، دوار عني باردة.

مساحته : 06 آ 52 س تقريبا.

حدوده :

القطعة األولى :

شماال : الطريق؛

 شرقا : املعتصم أحمد؛ شاكر أحمد؛ حسن السعيدي؛

 جنوبا : الطريق؛

 غربا : الطريق.

 احلقوق العينية : الشئ 

أصل امللك : 

 1 - نسخة رسم مقاسمة مؤرخ في 12 أكتوبر 1978 ؛

2 - تقرير خبرة مؤرخ في 17 أغسطس 2020؛

3 -شهادة إدارية مؤرخة في 12 أغسطس 2020؛

أكتوبر   27 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
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مطلب رقم 18276 - 54

تاريخ اإليداع : 24 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : السيد  سعيد البريدي بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " امكان".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امكان".

نوعـه : أرض فالحية بها بناء خفيف و أشجار الزيتون.

املدعو  احملل  الورتزاغ،  جماعة  غفساي،  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

مزارع دوار عني شجرة.

مساحته : 24 آ 85 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : جواد احلجري؛

 جنوبا : عمر بن علي؛

 غربا : حسناء كرامي؛ الشعبة.

 احلقوق العينية : الشئ 

أصل امللك : 

 1 - رسم ملكية مؤرخ في 04 أغسطس 2018؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 أغسطس 2018؛

أكتوبر   26 االثنني  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا . 

  

مطلب رقم 18277 - 54 

تاريخ اإليداع : 24 أغسطس 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة جمعاء النعيمي بنت ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الساكية".

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

نوعـه : أرض عارية.

بامحمد،  قرية  جماعة  محمد،  با  قرية  دائرة  تاونات،  إقليم   : موقعه 

حي كدارة.

مساحته : 22 آ 68 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الواد؛

 شرقا : الطريق؛

 جنوبا : الطريق؛

 غربا : مطلب التحفيظ رقم 1368 - 54؛ الرسم العقاري رقم 24814 ف.

 احلقوق العينية : الشئ 

أصل امللك : 

 1 - رسم موجب إثبات ملكية مؤرخ في 22 ديسمبر 2018؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 أغسطس 2018؛

3 - شهادة إدارية طبق األصل مؤرخة في 18 أغسطس 2020؛

4 - رسم وكالة مؤرخ في 04 يوليو 2020.

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم األربعاء 28 أكتوبر 

2020 على الساعة التاسعة صباحا .   

 احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.

             يوسف بوكنيفي.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22899 - 56

تاريخ اإليداع : 17 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : لطيفة العابد بنت البشير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك العابد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك العابد

نوعه : حوش له سور و بداخله خمس غرف

موقعه : احملل املدعو دوار دودرار جماعة و قيادة تغجيجت إقليم كلميم

مساحته : 06 آر72 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة : ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 232 بعدد  مضمن   1990 مارس   19 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم   -  1

صحيفة 140 كناش األمالك رقم 3 بتاريخ 29 يونيو 1990 

2 - ملحق رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2020 مضمن بعدد 

429 مسجل اخملتلفة رقم 13 بتاريخ 12 مارس 2020 

3 - إشهاد عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2020 مضمن بعدد 430 سجل 

اخملتلفة رقم 13 بتاريخ 12 مارس 2020 

4 - عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 05 فبراير 1990 

5 - وكالة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 04 أكتوبر 2016 

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 27 فبراير 2017 حتت عدد 15/ج ق ت 

 01 2020 حتت عدد  13 يوليو  7 - شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 

ق.ح.م/2020 

8 - شهادة املطابقة مؤرخة في 08 يوليو 2020 حتت عدد 02/2020

2020 على  أكتوبر   19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00
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مطلب رقم 22900 - 56

تاريخ اإليداع : 19 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : عالي مومو بن عمر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عالي مومو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عالي مومو

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو جتنانت تغمرت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم

مساحته : 02 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الصديق حلويج

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : املدني التقي ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 10 ماي 2019 

2 - صورة طبق األصل من نسخة شراء عدلية مؤرخة في 06 سبتمبر 2011 

3 - صورة طبق األصل من محضر التنفيد بإجراء قسمة عينية مؤرخ 

في 08 مارس 2000 ملف التنفيد رقم 04/2000 

4 - نسخة عادية من حكم صادر عن احملكمة اإلبتدائية بكلميم حتت 

رقم 93/7 بتاريخ 13 يناير 93

5 - نسخة عادية طبق األصل من قرار صادر عن محكمة اإلستئناف 

بأكادير عدد 377 بتاريخ 09 فبراير 99 

6 - صورة طبق األصل من شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 

22 يوليو 2020 

7 - وكالة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 06 مارس 2020 

8 - شهادة إدارية مؤرخة في 30 يناير 2020

2020 على  أكتوبر   19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 12 : 00

مطلب رقم 22901 - 56

تاريخ اإليداع : 19 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : الطاهر بنحماد بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك احلاج الطاهر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك احلاج الطاهر

نوعه : أرض بها منزل للسكنى و اربع مرآبات و حديقة 

مساحته : 06 آر54 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق الرئيسية 

شرقا : الزنقة املوالية لعبد اهلل بداز؛

جنوبا : ملك اخرزان ؛

غربا : الزنقة : ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 03 مارس 2020 مضمن بعدد 333 

سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 09 مارس 2020 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 10 ديسمبر 2019 حتت عدد 06/ق.ت.م.ش ق.

2020 على  أكتوبر   19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 00

مطلب رقم 22902 - 56

تاريخ اإليداع : 24 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : صفية بجا بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : صفية بجا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : صفية بجا

نوعه : أرض محاطة بسور حوش

موقعه : احملل املدعو حي سيدي الغازي، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر05 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك اهل الشافعي اللمطي

شرقا : شارع الزرقطوني؛

جنوبا : احلسني الزعبوزي ؛

غربا : زنقة عالل بن عبد اهلل ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 06 يوليو 1987 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 4 عدد 864 

2 - نسخة شراء عدلية مؤرخة في 19 يونيو1961 مضمن بعدد 1037 

صحيفة 312 سجل 01 عدد 10 بتاريخ 04 يوليو 1961 

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 30

مطلب رقم 22903 - 56

 تاريخ اإليداع : 24 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : احلسن البكرفاوي بن حلبيب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البكرفاوي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البكرفاوي

نوعه : بناية بالسفلي وطابق علوي واحد 

موقعه : احملل املدعو حي التواغيل ، مدينة كلميم

مساحته : 81 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك االحباس
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شرقا : مينة املراكشي؛-
جنوبا : السالك تشيبت ؛

غربا : الزنقة : ؛
احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 
1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 12 ابريل 1999 مضمن بعدد 70 صحيفة 

99 سجل باقي األمالك رقم 14 بتاريخ 22 أبريل 1999 
أصلها  مضمن   1996 مارس   01 في  مؤرخة  عدلية  إراثة  نسخة   -  2
بعدد 68 صحيفة 113 سجل التركات رقم 02 بتاريخ 26 مارس 1996 
أصلها  مضمن   2020 مارس   04 في  مؤرخة  عدلية  بيع  نسخة   -  3
 1948 2179 صحيفة 359 سجل 01 رقم 04 بتاريخ 01 أكتوبر  بعدد 
1996 مضمن أصلها  أبريل   09 - نسخة وكالة عدلية مؤرخة في   4
بعدد 651 صحيفة 407 سجل اخملتلفة رقم 03 بتاريخ 23 أبريل 1996 
5 - صورة طبق األصل من رسم بيع عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 1998 
 26 بتاريخ   12 رقم  األمالك  سجل   378 صحيفة   359 بعدد  مضمن 

نوفمبر 1998 
6 - صورة طبق األصل من وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 21 

يناير 1998 
7 - شهادة مطابقة األسم عدد 33/ ق ح م.

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة : 12 : 30

مطلب رقم 22904 - 56
تاريخ اإليداع : 24 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : سالمة ملغيفري بن سعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملغيفري 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملغيفري
نوعه : بقعة أرضية 

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم
مساحته : 02 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 
شماال : ملك البائع )سليمان لبكم(
شرقا : ملك البائع )سليمان لبكم(؛

جنوبا : الزنقة ؛
غربا : سالمة ملغيفري : )طالب التحفيظ(؛

احلقوق العينية : الشيء
أصل امللك : 

1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 12 يوليوز 2017 مضمن بعدد 62 
صحيفة 71 سجل األمالك رقم 23 بتاريخ 18 يوليو 2017 

 2017 يونيو   12 في  إدارية مؤرخة  األصل من شهادة  - صورة طبق   2
عدد 41 ق ق

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة : 10 : 30

مطلب رقم 22905 - 56
تاريخ اإليداع : 24 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : موالي رشيد القرشي 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : القرشي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : القرشي

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 82 آر 78 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة اد العربي سابقا و حاليا طريق غير معبدة

شرقا : عمر تزربيت؛

جنوبا : طريق غير معبدة ؛

غربا : محمد ابوزي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم لفيف ملكية عدلي مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 مضمن بعدد 

452 سجل األمالك رقم 25 بتاريخ 04 ديسمبر 2019 

2 - نظير ملحق اصالحي لرسم ملكية عدلية مؤرخة في 02 مارس 

2020 مضمن بعدد 376 سجل اخملتلفة 17 بتاريخ 10 مارس 2020  

3 - عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 03 ماي 2018 

اإلمضاء  التاريخ عرفي مصحح  ثابت  بيع  - ملحق إصالحي لعقد   4

بتاريخ 20 يناير 2020 

5 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 28 أعسطس 2019 

حتت عدد 46 ق ش ق 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  التاريخ  ثابتة  وكالة  من  طبق  صورة   -  6

بتاريخ 02 ماي 2018 

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 00

مطلب رقم 22906 - 56

تاريخ اإليداع : 24 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : علي حودا بن يحضيه

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حي لكويرة ناحية ربوة ليهودية 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حي لكويرة ناحية ربوة 

ليهودية 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي لكويرة ناحية ربوة ليهودية حي وادنون مدينة 

كلميم

مساحته : 01 آر 40 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : كبولة بنت دحمان

شرقا : ملك منت أخوالها ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : ملك فالة بنت دحمان ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 283 بعدد  2017 مضمن  أكتوبر   24 في  مؤرخ  عدلي  - عقد شراء   1

سجل األمالك رقم 67 بتاريخ 21 نوفمبر 2017 

 217 بعدد  مضمن   2015 يوليو    02 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  2

صحيفة 206 سجل األمالك عدد 62 بتاريخ 27 يوليو 2015 
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 156 بعدد  مضمن   2002 ابريل   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  3

صحيفة 173 سجل األمالك رقم 22 بتاريخ 23 أبريل 2002 

 65 بعدد  مضمن   1979 يونيو   19 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  4

صحيفة 43 كناش 1 عدد 36 بتاريخ 21 سبتمبر 1979 

5 - صورة طبق األصل من وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 24 

أعسطس 2001 

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 يونيو 2017 حتت رقم 156 ق.ت.ت/ج.ك.

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 22907 - 56

تاريخ اإليداع : 25 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : حلبيب عبيدة بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك عبيدة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك عبيدة

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو شارع موالي عبد الرحمان حي املسيرة ، مدينة 

كلميم

مساحته : 80 : سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بوشلكا رمضان

شرقا : بوشلكا رمضان ؛

جنوبا : الغزاوي احلجوب

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 مارس 1985 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 02 عدد 1567 

بكناش  مسجل   1984 سبتمبر   25 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم   -  2

اإليداع رقم 01 عدد 6213  

3 - نسخة وكالة عدلية مؤرخة في 05 يوليو 1984 مسجل أصلها 

بعدد 5178 سجل اإليداع رقم 01 .

2020 على  أكتوبر   27  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 12 : 00

مطلب رقم 22908 - 56

تاريخ اإليداع : 25 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : ابراهيم الكرور بن البشير : : 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الكرور

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكرور

نوعه : دار مكونة من سفلي 

موقعه : احملل املدعو حي الفيال ، مدينة كلميم

مساحته : 67 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زهرة رنكت

شرقا : عفيفة احليدي ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : فاطمة الطالبي؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

بعدد  مضمن   2013 يونيو   15 في  مؤرخة  عدلية  ملكية  رسم   -  1

350 صحيفة 315 سجل األمالك رقم 39 بتاريخ 26 أعسطس 2013 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 19 أعسطس 2009 

عدد 78/09 

3 - صورة طبق األصل من عدد شهادة إدارية مؤرخة في 17 ديسمبر 

2009 عدد 159/2009 

4 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 22 ديسمبر 2009 

حتت عدد 973/09.

2020 على  أكتوبر   27  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 11 : 00

مطلب رقم 22909 - 56

تاريخ اإليداع : 25 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : جميلة مشرفي بنت سعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك مشرفي1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك : مشرفي1

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 02 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : جميلة مشرفي )طالبة التحفيظ(

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : مطلب التحفبظ رقم 8513 - 56؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 12 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  عرفي  التاريخ  ثابت  بيع  عقد   -  1

أعسطس 2014 

اإلمضاء  التاريخ عرفي مصحح  ثابت  بيع  - ملحق إصالحي لعقد   2

بتاريخ 22 مارس 2018 

 08 3 - صورة شمسية من عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 

أعسطس 2006 

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 يوايوز 2020 حتت رقم 38 ق.ت.ت/ج.ك

2020 على  أكتوبر   27  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 09 : 00

مطلب رقم 22910 - 56

تاريخ اإليداع : 25 أعسطس 2020

طالب التحفيظ : جميلة مشرفي بنت سعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك مشرفي2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك : مشرفي2

نوعه : أرض عارية 



عدد 1131 - 13 محرم 1442 )02 سبتمبر 2020(3864

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 02 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : جميلة مشرفي )طالبة التحفيظ( ؛

غربا : مطلب التحفبظ رقم 8513 - 56؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 12 أعسطس 

 2014

اإلمضاء  التاريخ عرفي مصحح  ثابت  بيع  - ملحق إصالحي لعقد   2

بتاريخ 22 مارس 2018  

 08 3 - صورة شمسية من عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 

أعسطس 2006  

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 16 يوليوز 2020 حتت رقم 38 ق.ت.ت/ج.ك

2020 على  أكتوبر   27  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة : 10 : 00.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                    محمد عرظاوي.

 

محافظة إفران

مطلب رقم 6779 - 57

تاريخ اإليداع : 24 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : خالد أيت حسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باب اهلل".  

نوعه : أرض عارية فالحية مسقية

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو مسرعب

مساحته : 01 هكتار تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة موحى واعلي، ورثة الراضي محمد

شرقا : ورثة موحى واعلي، عبد الالوي

جنوبا :امللك احملفظ رقم 4836 - 57

غربا : الطريق الوطنية 13، ورثة الراضي

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

 07 بتاريخ   82 عدد  صحيفة   115 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

مارس 2016

-عقد بيع أرض عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 08 ديسمبر 2004

شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 13 يوليو 2020

شهادة إدارية عدد 20/2020 مؤرخة في 02 يوليو 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 23 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 6780 - 57

تاريخ اإليداع : 27 أغسطس 2020

طالب التحفيظ : بوركي خدوج بنت محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوركي".  

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق واحد

موقعه : إقليم إفران، مدينة أزرو، سيدي لوهو سيدي عسو

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده :

شماال : باعدي محمد

شرقا : والشيخ عبد القادر

جنوبا : الزنقة

غربا : عمشي وعبد اهلل

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 44 صحيفة 34بتاريخ 25 ديسمبر 2009.

289 صحيفة  - رسم ملحق اصالح رسم شراء عدلي مضمن بعدد 

195 بتاريخ 01 يونيو 2011

-شهادة إدارية بتاريخ 26 أغسطس 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : 26 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                      عبد اجلبار فرطاس.

  

محافظة مكناس اإلسماعيلية

مطلب رقم 4559 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 3317 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 3317 " 

نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : باب بردعاين املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 23 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الزنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : الزنقة )ملك عمومي( ؛

جنوبا : با قاسم كريعتي؛ 

غربا : محمد الشبيهي. 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة
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نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   19 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباح 

مطلب رقم 4560 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1309 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1309 " 

نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : سيدي بالل بني امحمد مكناس؛

مساحته : 09 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : محمد الفكانصي ؛

شرقا : محمد حالق؛

جنوبا : الزنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   14 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا 

مطلب رقم 4561 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1310 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1310 " 

نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : سيدي بالل بني امحمد مكناس؛

مساحته : 09 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : محمد الفكانصي ؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : الزنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : ورثة موالي الشريف سيدي يوسف؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   14 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا 

مطلب رقم 4562 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " منزل 300 300- مكرر " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 300-300 مكرر " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي؛

موقعه : زنقة الزاوية التجانية رحبة الزرع القدمية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 85 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس ؛

شرقا : االحباس ؛

جنوبا : االحباس ؛ 

غربا : الزنقة )ملك عمومي(؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   15 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا. 

مطلب رقم 4563 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " منزل 301 302- " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 301-302 " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : زنقة الزاوية التجانية رحبة الزرع القدمية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 95 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس ؛

شرقا : درب )ملك عمومي(؛

جنوبا : االحباس ؛ 

غربا : االحباس ؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة
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نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   15 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 4564 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " منزل 303 1550- " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 303-1550 " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي؛

موقعه : زنقة الزاوية التجانية رحبة الزرع القدمية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 01 ار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس-ورثة حسون ادريس ؛

شرقا : االحباس ؛

جنوبا : االحباس ؛ 

غربا : زنقة )ملك عمومي(؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   15 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر ظهرا.

مطلب رقم 4565 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " منزل 330 ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 330 " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي؛

موقعه : حي الزرقة زنقة سويقة جبالة املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 78 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس ؛

شرقا : االحباس ؛

جنوبا : االحباس ؛ 

غربا : زنقة )ملك عمومي(؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   21 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 4566 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1849 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1849 " 

نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : باب بردعاين املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 16 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الزنقة )ملك عمومي(؛

شرقا : االحباس ؛

جنوبا : احلاجة رقية؛ 

غربا : باقاسم كريعتي؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   22 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر ظهرا.

مطلب رقم 4567 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1899 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1899 " 

نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : باب بردعاين املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 19 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الزنقة )ملك عمومي(؛

شرقا : الزنقة )ملك عمومي(؛

جنوبا : حميدوش حميد ؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   16 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 4568 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 3318 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 3318 " 

نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : باب بردعني املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 21 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الزنقة )ملك عمومي(؛

شرقا  : االحباس؛

جنوبا : حميدوش حميد ؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   16 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 4569 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 3320 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 3320" 

نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : باب بردعني املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 23 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الزنقة )ملك عمومي(؛

شرقا  : االحباس؛

جنوبا : ورثة بنشاكر حميد ؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   16 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر ظهرا.

مطلب رقم 4570 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1851 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1851 " 

نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : باب برداعني املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 17 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الزنقة )ملك عمومي(؛

شرقا  : االحباس؛

جنوبا : حميدوش حميد ؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   22 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 4571 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1850 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1850 " 

نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : باب بردعني املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 14 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الزنقة )ملك عمومي(؛

شرقا  : االحباس؛

جنوبا : حميدوش حميد ؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   22 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 4572 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل 1264-1263 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل 1263-1264 " 

نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : زنقة جامع بردعني املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 20 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 



عدد 1131 - 13 محرم 1442 )02 سبتمبر 2020(3868

 شماال : الزنقة )ملك عمومي(؛
شرقا  : االحباس؛
جنوبا : مقبرة ؛ 

غربا : الزنقة )ملك عمومي(؛ 
احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 
احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛
الساعة   2020 أكتوبر   20 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 4573 - 59
تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل 3315-3372 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل 3372-3315 " 
نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : زنقة جامع بردعني املدينة القدمية مكناس؛
مساحته : 50 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 
 شماال : االحباس؛

شرقا  : الرسم العقاري 9115/ك-ممر)ملك عمومي(؛
جنوبا : الزنقة )ملك عمومي(- االحباس ؛ 

غربا : الزنقة )ملك عمومي(؛ 
احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 
احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛
الساعة   2020 أكتوبر   19 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 4574 - 59
تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل 3371-3370 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل 3370-3371 " 
نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : زنقة جامع بردعني املدينة القدمية مكناس؛
مساحته : 57 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 
 شماال : الرسم العقاري 9115/ك-االحباس؛

شرقا  : الرسم العقاري 9115/ك؛
جنوبا : مقبرة ؛ 

غربا : الزنقة )ملك عمومي(-االحباس؛ 
احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 
احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛
الساعة   2020 أكتوبر   19 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر ظهرا.

مطلب رقم 4575 - 59
تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل 3369" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل 3369 " 
نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : زنقة جامع بردعني املدينة القدمية مكناس؛
مساحته : 29 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 
 شماال : الزنقة )ملك عمومي(؛

شرقا  : االحباس ؛
جنوبا : مقبرة ؛ 
غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛
أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة
نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   20 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 
الثانية عشر صباحا.

مطلب رقم 4576 - 59
تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل 3368" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل 3368 " 
نوعه : ارض بها محل جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : زنقة جامع بردعني املدينة القدمية مكناس؛
مساحته : 18 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 
 شماال : الزنقة )ملك عمومي(؛

شرقا  : االحباس ؛
جنوبا : مقبرة ؛ 
غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛
أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة
نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

الساعة   2020 أكتوبر   20 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 
احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 4577 - 59
تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد الوسعة" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " مسجد الوسعة " 
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نوعه : ارض بها مسجد مكون من سفلي ؛
موقعه : حي الزرقة املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 01 ار 28 سنتيار  تقريبا ؛
حدوده : 

 شماال : ورثة محمد الوكيلي؛
شرقا  : الزنقة )ملك عمومي(؛
جنوبا : الزنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : الزنقة )ملك عمومي(؛ 
احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 
احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛
الساعة   2020 أكتوبر   21 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 4578 - 59
تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل 331-331مكرر" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 331-331مكرر " 
نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي ؛

موقعه : حي الزرقة زنقة سويقة جبالة املدينة القدمية مكناس؛
مساحته : 76 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 
 شماال : الزنقة )ملك عمومي(؛

شرقا  : االحباس ؛
جنوبا : االحباس ؛ 

غربا : الزنقة )ملك عمومي(؛ 
احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 
احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد :  21 أكتوبر 2020 الساعة الثانية 

عشر ظهرا.

مطلب رقم 4579 - 59
تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل 332" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 332" 
نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي ؛

موقعه : زنقة الساقية 1 عنانب املدينة القدمية مكناس؛
مساحته : 01 ار 50 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 
 شماال : االحباس ؛

شرقا  : امينة الفيزازي؛
جنوبا : االحباس ؛ 

غربا : الزنقة )ملك عمومي(؛ 
احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 
احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛
الساعة   2020 أكتوبر   23 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 4580 - 59
تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل 329" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 329" 
نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي ؛

موقعه : حي الزرقة زنقة سويقة جبالة املدينة القدمية مكناس؛
مساحته : 80 سنتيار  تقريبا ؛

حدوده : 
 شماال : االحباس ؛
شرقا  : االحباس ؛
جنوبا : االحباس ؛ 

غربا : الزنقة )ملك عمومي(؛ 
احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 
احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛
الساعة   2020 أكتوبر   21 هو   : التحديد  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

الواحدة ظهرا.

مطلب رقم4581 - 59
تاريخ اإليداع : 26  أغسطس  2020؛

حلق  مالكا  بصفته  احلبيب  بن  بوشوكة  يوسف   : التحفيظ  طالب 
الزينة اما حق الرقبة فهو للدولة املغربية) امللك اخلاص( ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رقم 42 زنقة ج توالل" االسم الذي 
أعطاه طالب التحفيظ للملك : "يوسف"

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابقني علويني  ؛
موقعه : زنقة ج  رقم 42 توالل مكناس؛

مساحته : 88 سنتيار تقريبا ؛
حدوده : 

 شماال : سيف سعيد؛انوارفتيحة ؛
شرقا  : السعدي حميد ؛

جنوبا : الزنقة )ملك عمومي( ؛ 
غربا : املنصوري سليمان ؛ 
احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 
  10 ل  موافق   1441 احلجة  ذو   20 في  مؤرخة  عدلي  شراء  -رسم 

أغسطس  2020 مضمن بسجل االمالك 118 عدد 24 ص 22.
مارس   11 ل  موافق   1441 رجب   16 في  مؤرخة  عدلي  ملكية  -رسم 

2020 مضمنة بسجل االمالك 116 عدد 70ص 71.
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 23 اكتوبر 2020الساعة 10 صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

                        البوراحي عبد الواحد.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12883 - 65 

تاريخ اإليداع :  19أغسطس 2020.

طالب التحفيظ :  السيد كاموط عمر بن العربي بنسبة 1  -  1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكماط".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكماط". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز قيادة كدميوة جماعة دار اجلامع مزارع دوار امكي . 

مساحته :  9 آ 22 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية 

شرقا : طريق عمومية عرضها 15 متر 

جنوبا : ابراهيم هماد 

غربا : احلسني بن ابريك 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي متوسط التوتر . 

سند التملك : 

لـ املوافق   2020 مارس   6 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم   -

11 رجب 1441 . 

-  صورة طبق األصل لشهادة إدارية رقم 02 ق ك  - ق ش ق  مؤرخة في 

24فبراير 2020 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19أكتوبر 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6156  - 67

تاريخ االيداع : 19 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : عبد اجلليل الداودي بن عمر.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك الداودي.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الداودي ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة احلاجب، حي ايت سعيد.

مساحته : 74 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عالل يحيى.

شرقا : الداودي بوشتى.

جنوبا : طريق.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  - 2015 مضمن   05  -  25  : -  رسم شراء عدلي مؤرخ في   1

األمالك 54 عدد 419 صحيفة 328 بتاريخ : 19 - 06 - 2015.

بكناش  - 2013 مضمن   12  -  04  : -  رسم شراء عدلي مؤرخ في   2

األمالك 49 عدد 290 صحيفة 223 بتاريخ : 10 - 02 - 2014.

3 -  نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في : 28 - 07 - 2020 مضمن 

أصلها بكناش األمالك 27 عدد 865 بتاريخ : 20 - 12 - 1990.

2020 على  20 أكتوبر    : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6157  - 67

تاريخ االيداع : 26 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : عزيز اوالد قدور بن قدور.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك عزيز.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عزيز ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة احلاجب، حي ايت سعيد.

مساحته : 01 آر 38 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : نحال حلسن ونحال حسنة.

شرقا : ورثة حدو بن العربي.

جنوبا : طريق.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  - 2011 مضمن   08  -  24  : -  رسم شراء عدلي مؤرخ في   1

األمالك 39 عدد 168 صحيفة 125 بتاريخ : 21 - 09 - 2011.

بكناش  - 1981 مضمن   12  -  29  : -  رسم شراء عدلي مؤرخ في   2

األمالك 17 عدد 303 صحيفة 407 بتاريخ : 24 - 04 - 1982.

2020 على  26 أكتوبر    : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      
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محافظة الفقيه بن صالح

خالصة اصالحية - تتعلق مبطلب التحفيظ عدد 17929 - 68

مسطرة  فإن    2020 اغسطس   11 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو "الكلخة" موضوع مطلب التحفيظ عدد 17929 - 68 

الكائن بإقليم و دائرة الفقيه بن صالح قيادة بني عمير جماعة الكريفات 

 1054 عدد  الرسمية  باجلريدة  خالصته  املنشورة  بوخدو  اوالد  املدعو  احملل 

املؤرخة في 13 مارس 2019، أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس 

طالب التحفيظ الكل بناءا على نفس الوثائق املودعة سابقا و كذلك : 

- رسم استمرار عدلي بتاريخ 11 مارس 2002 مضمن بعدد 140 ص 164.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 12 مارس 2002 مضمن بعدد 229 ص 288.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 05 فبراير 2008 مضمن بعدد 25 ص 23.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري   

محافظة املضيق - الفنيدق

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار املهدي دار الشرف و الهمة"

ذي مطلب التحفيظ عدد 3290 - 19

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3612 

املؤرخة في 20 يناير 1982

مبقتضى مطلب إصالحي مصحح اإلمضاء بتاريخ 17 أغسطس  2020 ، 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى " دار املهدي دار الشرف و الهمة " ذي 

مطلب التحفيظ رقم 19-3290 الكائن بإقليم تطوان دائرة جبالة قيادة 

املالليني .، قد أصبحت تتابع في اسم املديرية اإلقليمية للمياه و الغابات 

ومحاربة التصحر بتطوان، و ذلك بناءا على :

1 - حكم ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية بتطوان بتاريخ 24 - 12 - 2003 

حكم عدد 189 ملف رقم 08 - 03 - 10 )قضى بصحة التعرض الكلي املبدى 

من طرف مصلحة املياه و الغابات بتطوان.

2 - قرار استئنافي صادر عن محكمة االستئناف بتطوان بتاريخ 29 - 01 - 2008 

قرار رقم 28 - 2008 ، ملف عدد 183 - 2004 )قضى بتأييد احلكم املستأنف املذكور(.

3 - قرار صادر عن محكمة النقض عدد 2331 مؤرخ في 17 - 05 - 2011 

ملف مدني عدد 2009-1-1-2543 )قضى برفض الطلب (.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق 

عاكف عبد العزيز    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5089 - 77

تاريخ اإليداع :  17 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : زياني محمد بن العربي ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » عريض 1  «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » عريض 1 «؛ 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد،  باشوية بني درار ، حي السالم ؛ 

مساحته : 01 ارا 39 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده :

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : ورثة الزهرة زروقي ؛

جنوبا : طريق بعرض عشرة امتار ؛

غربا : طريق بعرض ثمانية امتار؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية  عدد 398 صحيفة 444 كناش 170 بتاريخ 04 فبراير 2020 ؛

2 – شهادة ادارية عدد 12 بتاريخ : 31 يناير 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 30 اكتوبر 2020 على الساعة العاشرة  صباحا. 

مطلب رقم 5090 - 77

تاريخ اإليداع :  17 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : زياني محمد بن العربي ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » عريض 2  «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :» عريض 2 «؛ 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، باشوية  بني درار ، حي السالم ؛ 

مساحته : 01 ارا 43 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده :

شماال : زروقي احمد ؛

شرقا : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : الزنقة رقم 12 بعرض ثمانية امتار؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

بتاريخ  171 كناش   95 صحيفة   83 عدد  ملكية   رسم  نظير   -  1

11 فبراير 2020 ؛



عدد 1131 - 13 محرم 1442 )02 سبتمبر 2020(3872

2 – شهادة ادارية عدد 11 بتاريخ : 31 يناير 2020 ؛

احلادية  الساعة  2020 على  اكتوبر   30  : التحديد  إجراء عملية  تاريخ 

عشر  صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - اجناد بالنيابة:

   هشام املومني

محافظة الهرهورة - الصخيرات

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حمري" 

مطلب عدد 1597 - 38  الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 155 املؤرخة في 19 - 02 - 2001.

فإن   ،2020  -  08  -  06 في  االمضاء  مصحح  ايداع  مطلب  مبقتضى 

رقم:  التحفيظ  مطلب   " حمري   " املسمى:  امللك  حتفيظ  مسطرة 

1597 - 38، الكائن بعمالة الصخيرات - متارة، جماعة الصخيرات، دوار 

الشياحنة تتابع من اآلن فصاعدا على الشكل التالي :

:  A القطعة رقم

قصد  االقتطاع  طريق  عن  تستخرج  تقريبا  ار   31 هـ   1 مساحتها 

تكوين ملك جديد يدعى’’بالد احلاج ‘’ في اسم السادة :محمد الزيدي 

اجمليد  اخلثير-عبد  بن  العربي  بن  الزيدي  اخلثير-اخلضير  بن  العربي  بن 

الزيدي بن العربي بن اخلثير في حدود  ¼ سوية بينهم و ما تبقى من 

القطعة في اسم خالد بن محمد بن عبد النبي و احلاج.

:  B القطعة رقم

قصد  االقتطاع  طريق  عن  تستخرج  تقريبا  ار  هـ33   01 مساحتها 

تكوين ملك جديد يدعى 'بالد البعيوي' في اسم السادة: محمد الزيدي 

اجمليد  اخلثير-عبد  بن  العربي  بن  الزيدي  اخلثير-اخلضير  بن  العربي  بن 

الزيدي بن العربي بن اخلثير في حدود  ¼ سوية بينهم و ما تبقى من 

القطعة في اسم قدور البعيوي.

القطعة  الثالثة :

مساحتها 07 ار تقريبا املكونة لباقي امللك و هي عبارة عن ممر يكون 

حق االرتفاق لفائدة القطعتني املذكورتني على الشياع في اسم: محمد 

الزيدي بن العربي بن اخلثير-اخلضير الزيدي بن العربي بن اخلثير-عبد اجمليد 

الزيدي بن العربي بن اخلثير  في حدود  ¼ سوية بينهم  و ما تبقى من 

القطعة في اسم السادة خالد بن محمد بن عبد النبي و احلاج و قدور 

البعيوي مناصفة بينهم.

وذلك استنادا إلى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

- نسخة طبق االصل من احلكم رقم 34 صادر عن احملكمة االبتدائية 

بتمارة بتاريخ 04 - 06 - 2014 ملف رقم 4 - 1403 - 2013.

44 صادر عن محكمة  القرار االستئنافي رقم  - نسخة تنفيذية من 

االستئناف بالرباط بتاريخ 16 - 02 - 2017 ملف رقم 44 - 2015 - 1403

- شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ 21 - 01 - 2019.

- عقد شراء عدلي بتاريخ 15 شعبان 1422 موافق 01 - 11 - 2001.

- عقد مخارجة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 24 - 03 - 2003.

- شهادة التجزئة عدد 26 - 2003 بتاريخ 17 - 03 - 2003.

- مطلب تقييد مؤرخ في 07 - 04 - 2003.

- عقد هبة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 28 - 05 - 2004.

- عقد توثيقي مؤرخ في 09 - 09 - 2013.

- عقد توثيقي مؤرخ في 10 - 09 - 2013.

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

بن بوعزة عبد اللطيف         

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4742 - 79

تاريخ اإليداع : 17 أغسطس 2020.

طالب التحفيظ : امليلود وهاب  بن بورحلة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا: " حوض اجلدي "

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " وهاب "

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد 

رحو، احملل املدعو : " حوض اجلدي ".

 مساحته : 01 آ 20 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الكرتي أحمد؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : عبد اللوي عائشة؛  

غربا : عبد اللوي عائشة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في : 10 ذو القعدة  1441 موافق 02 يوليو 2020.

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في : 06 جمادى الثانية 1411 

موافق 24 ديسمبر 1990.

3 - صورة شمسية من نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخة في : 08 ذو 

احلجة 1364 موافق 14 نوفمبر 1945.

4 - صورة شمسية من شهادة مطابقة االسم مؤرخة في : 05 أبريل 2019.

5 - شهادة إدارية مؤرخة في : 04 أغسطس 2020.

2020 على  أكتوبر   19  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف بالنيابة

       منية عبد الرحيم
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محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 3159 - 80

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ : موسى غالب بن محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك غالب"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : حي بوتبوز اجلماعة الترابية ماسة إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 02 ار 67 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 48682 - 09؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا : ورثة محمد تدبلعيد منهم أطغى إبراهيم ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 153 صحيفة 151 سجل أمالك رقم 

53 بتاريخ 19 - 06 - 2020.

- وكالة عرفية مؤرخة في 23 - 06 - 2020. تاريخ التحديد املؤقت15  

اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 00 

مطلب رقم 3160 - 80

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالبو التحفيظ :

1 - محمد ابن محند بن أحمد، بنسبة 14 - 24.

2 - فاطمة بولكنز بنت محمد ، بنسبة 03 - 24.

3 - عائشة ابن محند بنت محمد ، بنسبة 07 - 24.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " دار اخلير"

نوعه : دار للسكن من طابق سفلي و اخرين علويني.

موقعه : حي الشالي اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5020 - 60 ؛

شرقا : زنقة؛   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 91205 - 09 ؛  

غربا : محمد أشباني ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 430 ص 304 سجل األمالك عدد 

04 بتاريخ 02 - 04 - 1999.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة و فريضة ضمن 116 كناش التركات 

36 بتاريخ 26 - 07 - 2019.

- صورة طبق األصل لرخصة البناء مؤرخة في 09 - 01 - 2002.

- صورة طبق األصل لرخصة السكن أو شهادة املطابقة مؤرخة في 

.2006 - 09 - 25

كناش    274 بعدد  ضمن  عدلية  وكالة  لعقد  األصل  طبق  صورة   -

اخملتلفة 22 بتاريخ 29 - 07 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت15  اكتوبر 2020 على الساعة 14 : 00 

مطلب رقم 3161 - 80

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ : أحمد أكجيم بن احلسني.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك أكجيم"

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار أيت موماد اجلماعة الترابية بلفاع إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 04 هكتار 10 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بيزران بلعيد ؛

شرقا : طريق؛   

جنوبا : ورثة أيت ملني و ورثة أيت يوغروم ؛  

غربا : بيزران بلعيد و بيزران احلسني و بيزران عبد القادر ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

أمالك  112 سجل  114 صحيفة  بعدد  - رسم إستمرار عدلي ضمن 

رقم 63 بتاريخ 17 - 09 - 2019.

 تاريخ التحديد املؤقت15  اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 30 

مطلب رقم 3162 - 80

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ :  اجلماعة الترابية إلمي مقورن..

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " دونرار"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار تنحميد اجلماعة الترابية إمي مقورن إقليم  أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 02 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مسلم محمد وعبو ؛

شرقا : املسلم محمد وعبو؛   

جنوبا : مجرى الواد ؛  

غربا : طريق ؛
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احلقوق العينية : ال شيء.
أصل  امللك : 

- صورة طبق االصل عقد تسليم عرفي مؤرخ في 25 - 03 - 2016.
- شهادة إدارية مؤرخة في 29 - 05 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 16  اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 30 

مطلب رقم 3163 - 80
تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اجلماعة الترابية إلمي مقورن.
االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " النادي النسوي لدوار بوالمن"

نوعه : أرض عارية،
إقليم   مقورن  امي  الترابية  اجلماعة  القبالني  بوالمن  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها
مساحته : 01 ار 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : الرميوش ؛

شرقا : املدعو ميمون؛   
جنوبا : ممر ؛  

غربا : الرميوش ؛
احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 
- صورة طبق األصل عقد محرر ثابت التاريخ23 - 10 - 2015.

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 - 05 - 2018.
  تاريخ التحديد املؤقت 16 اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 00 

مطلب رقم 3164 - 80
تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اجلماعة الترابية إلمي مقورن.
االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " تغولت ندالوصت"

نوعه : أرض عارية،
موقعه : دوار أيت خشني اجلماعة الترابية إمي مقورن إقليم أشتوكة-

أيت باها
مساحته : 02 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : ملك جمعية النجاح لألعمال اإلجتماعية أيت خشني ؛

شرقا : طريق؛   
جنوبا : ورثة الهوير ؛  

غربا : ورثة احلاج سعيد أوبيهي ؛
احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 
- صورة طبق االصل عقد تسليم عرفي مؤرخ في 24 - 08 - 2016.

- شهادة إدارية مؤرخة في 29 - 05 - 2018.
تاريخ التحديد املؤقت 16 اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 00 

مطلب رقم 3165 - 80
تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اجلماعة الترابية إلمي مقورن.
االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " النادي النسوي لدوار أيت إيشو"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار أيت إيشو اجلماعة الترابية إمي مقورن إقليم  أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 02 ار 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ملك دوار إفغلن ؛

شرقا : ملك دوار إفغلن؛   

جنوبا : ملك جمعية شباب أيت إيشو للتنمية و التعاون ؛  

غربا : أيت احلاجة احمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق االصل عقد تسليم عرفي مؤرخ في 12 - 12 - 2014.

- شهادة إدارية مؤرخة في 29 - 05 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 16 اكتوبر 2020 على الساعة 12 : 30 

مطلب رقم 3166 - 80

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اجلماعة الترابية إلمي مقورن.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " النادي النسوي أليت حكي"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار أيت حكي اجلماعة الترابية إمي مقورن إقليم  أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 02 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ملك اجلمعية ؛   

جنوبا : ورثة أيت شكا ؛  

غربا : أبريك بوهريس ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق االصل عقد تسليم عرفي مؤرخ في 13 - 10 - 2017.

- شهادة إدارية مؤرخة في 29 - 05 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 16  اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 30 

مطلب رقم 3167 - 80

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ : رئيس مجلس جماعة إمي مقورن.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " إمي نتسوكت مبزارع دوار أيت 

علي مزين"

نوعه : أرض عارية،
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موقعه : مزارع دوار أيت علي مزين اجلماعة الترابية إمي مقورن إقليم  

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 04 ار 58 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أرض عارية ؛

شرقا : طريق؛   

جنوبا : أرض عارية ؛  

غربا : أرض عارية ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لعقد محرر ثابت التاريخ في 30 - 03 - 2017.

- شهادة إدارية مؤرخ في 11 - 06 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 19  اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 00 

مطلب رقم 3168 - 80

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ : رئيس مجلس جماعة إمي مقورن.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " إكي نتفرط"

نوعه : أرض عارية،

إقليم  مقورن  إمي  الترابية  اجلماعة  إدومنو  تدوارت  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 02 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الساحة ؛

شرقا : الساحة؛   

جنوبا : طريق؛  

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل لعقد محرر ثابت التاريخ 02 - 11 - 2016.

- شهادة إدارية مؤرخة في 29 - 05 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 19  اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 00 

مطلب رقم 3169 - 80

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ : محمد نوراوي بن إدريس.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك نواروي 7"

نوعه : أرض عارية،

عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  أوعلي  احلسن  أيت  حي   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق؛   

جنوبا : عائشة بنت موسى ؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 16040 - 60 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 687 ص 491 سجل األمالك رقم 85 

بتاريخ 08 - 02 - 2020.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 10 - 12 - 1996.

- تاريخ التحديد املؤقت 19  اكتوبر 2020 على الساعة 12 : 30 

مطلب رقم 3170 - 80

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ : محمد نوراوي بن إدريس.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك نواري 6"

نوعه : أرض فالحية،

إقليم   لبيوكرى  الترابية  اجلماعة  اوعلي  احلسن  ايت  ميني   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 83 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 25947 - 60 ؛

شرقا : طريق؛   

جنوبا : عائشة بنت موسى ؛  

غربا : مطلب التحفيظ عدد 14133 - س ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد صدقة عدلي ضمن بعدد 685 ص 490 سجل األمالك رقم 85 

بتاريخ 18 - 02 - 2020.

- صورة طبق األصل لعقد التسليم عرفي مؤرخ في 10 - 12 - 1996.

تاريخ التحديد املؤقت 19  اكتوبر 2020 على الساعة 13 : 00 

مطلب رقم 3171 - 80

تاريخ اإليداع : 02 يوليو 2020

طالب التحفيظ : محمد نوراوي بن إدريس.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك نواروي 8"

نوعه : أرض عارية،

عمالة   بيوكرى  الترابية  اجلماعة  أوعلي  احلسن  أيت  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 83 سنتيار تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : عائشة بنت موسى ؛

شرقا : طريق؛   

جنوبا : عائشة بنت موسى ؛  

غربا : مطلب التحفيظ عدد 14133 - س ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد صدقة عدلي ضمن بعدد 689 ص 492  سجل األمالك رقم 85 

بتاريخ 18 - 02 - 2020.

- عقد التسليم عرفي 10 - 12 - 1996.

تاريخ التحديد املؤقت  19  اكتوبر 2020 على الساعة 13 : 30 

مطلب رقم 3172 - 80

تاريخ اإليداع : 03 يوليو 2020

طالب التحفيظ : محمد العوك بن عبد القادر.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " العوك"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : حي تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة  أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 01 ار 06 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : فاضمة أيت عابد و بومالل حدو؛   

جنوبا : كلثومة أيت عابد ؛  

غربا : ورثة ايت عبو ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد صدقة عدلي ضمن بعدد 498 صحيفة 412 كناش األمالك عدد 

21 بتاريخ 12 - 07 - 2012.

- شهادة إدارية مؤرخ في 12 - 11 - 2013.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 06 - 04 - 1992.

تاريخ التحديد املؤقت 20 اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 00 

مطلب رقم 3173 - 80            

تاريخ اإليداع : 07 يوليو 2020

طالب التحفيظ : اعلي ابعلي.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " اكي الشانطي"

نوعه : ارض بها بناية من سفلي،

الترابية لوادي الصفاء اقليم  أشتوكة- اورتي اجلماعة  : دوار  موقعه 

أيت باها

مساحته : 91 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد اوطالب ؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا : فاطمة الركراكي وبعضا زينب حمزاوي ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 - 02 - 2008.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 24 - 06 - 2006.

- عقد قسمة رضائية عرفية مؤرخة في 28 - 06 - 2006.

- شهادة إدارية مؤرخ في 08 - 08 - 2006.

تاريخ التحديد املؤقت 20 اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 30 

مطلب رقم 3174 - 80

تاريخ اإليداع : 07 يوليو 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - خديجة أبيدار ، بنسبة 1 - 5.

2 - نعيمة أبيدار ، بنسبة 1 - 5.

3 - فاضمة أبيدار ، بنسبة 1 - 5.

4 - كلثومة ابيدار ، بنسبة 1 - 5.

5 - رشيدة ابيدار ، بنسبة 1 - 5.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك أبيدار"

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي وطابقيني علويني،

موقعه : ملتقى شارع محمد السادس و شارع يوسف بن تاشفني حي 

نبروين 2 اجلماعة الترابية أيت باها غقليم أشتوكة-ايت باها.

مساحته : 97 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : احلاج سعيد األشقر؛   

جنوبا : احلاج محمد يوحنشموضي ؛  

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 628 سجل األمالك عدد 60 بتاريخ 

.2019 - 06 - 24

- محضر البيع باملزاد العلني مؤرخ في 26 - 02 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 21 اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 30
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مطلب رقم 3175 - 80

تاريخ اإليداع : 08 يوليو 2020

طالب التحفيظ : نزهة أيت احملجوب.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " حي اوخريب 2"

نوعه : أرض عارية محيطة بسور،

موقعه : حي اوخريب 2 اجلماعة الترابية أيت باها إقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلاج إبراهيم نايت أحمد أوعبال؛

شرقا : يوسف بن احلاج محمد بن علي؛   

جنوبا : املعلم محمد أجنار ؛  

غربا : احلاج إبراهيم نايت أحمد أوعبال ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

سجل   344 صحيفة   422 بعدد  أصله  ضمن  صدقة  عقد  نسخة   -

االمالك رقم 01 بتاريخ 09 - 10 - 2003.

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 19 - 09 - 2016.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 - 12 - 2002

تاريخ التحديد املؤقت 21 اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 00 

مطلب رقم 3176 - 80

تاريخ اإليداع : 08 يوليو 2020

طالب التحفيظ : يوسف املودان .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " حي اوخريب 1"

نوعه : أرض عارية محاطة بسور،

موقعه : حي اوخريب 1 اجلماعة الترابية أيت باها إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 95 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلاج إبراهيم نايت أحمد أوعبال ؛

شرقا : طريق؛   

جنوبا : املعلم محمد أجنار ؛  

غربا : ؛ احلاج إبراهيم نايت أحمد أوعبال.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد صدقة عدلي ضمن حتت عدد 422 صحيفة 344 كناش االمالك 

01 بتاريخ 09 - 10 - 2003.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 - 12 - 2002.

تاريخ التحديد املؤقت 21 اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 30 

مطلب رقم 3177 - 80

تاريخ اإليداع : 09يوليو 2020

طالب التحفيظ :  علي الشريقي بن إبراهيم.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك الشريقي"

نوعه : أرض بها بناية سفلية،

موقعه : مزارع دوار الدويرة اجلماعة الترابية إنشادن إقليم أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 32 ار 47 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مدرسة ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12133 - 60؛   

جنوبا : محمد الرحايل ؛  

غربا : طريق و احلسني بن عبال ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم إستمرار ضمن بعدد 414 كناش األمالك 39 تاريخ 01 - 04 - 2016.

تاريخ التحديد املؤقت 22 اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 3178 - 80

تاريخ اإليداع : 09يوليو 2020

طالب التحفيظ :  علي الشريقي بن إبراهيم.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " فدان الشريقي"

نوعه : أرض فالحية بها بئر  و صهريج،

الترابية إنشادن إقليم أشتوكة- : مزارع دوار تلقايد اجلماعة  موقعه 

أيت باها

مساحته : 11 هكتار 79 ار 41 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : احلاج مبارك السعدي و احلاج أحمد السماعي؛   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 59779 - 09 ؛  

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- صورة طبق األصل رسم إستمرار ضمن بعدد 414 كناش األمالك 39 

تاريخ 01 - 04 - 2016.

تاريخ التحديد املؤقت 22 اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 00
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 مطلب رقم 3179 - 80

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020

طالب التحفيظ :   إبراهيم منصور بن عبال.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك منصور"

نوعه : منزل مكون من طابق سفلي و طابق علوي و منزل مكون من 

طابق سفلي،

موقعه : حي ايت وارغن اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة   أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 01 ار 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اكثير عبد اهلل ؛

شرقا : أكثير عبد اهلل؛   

جنوبا : أحمد أبودرار ؛  

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 27 - 07 - 2016.

 10 377 كناش األمالك  474 صفحة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 16 - 08 - 2005.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 - 10 - 1993.

- صورة شمسية لرخصة السكن مؤرخة في 16 - 09 - 2019.

- تصريح بالشرف مؤرخ في 27 - 11 - 2019.

 تاريخ التحديد املؤقت 22 اكتوبر 2020 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 3180 - 80

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020

طالبة التحفيظ : فاطمة دباش بنت محمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك فاطمة"

نوعه : أرض فالحية بورية،

موقعه : دوار أزركار اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 32 ار 32 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : مليكة دباش؛   

جنوبا  : طريق؛  

غربا : البكاي دباش ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 04 - 10 - 2011.

- عقد تسليم عدلي مضمن بعدد 18 ص 20 بتاريخ 29 - 09 - 2003.

- توكيل خاص عرفي مؤرخ في 26 - 12 - 2011.

تاريخ التحديد املؤقت 23 اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 3181 - 80

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020

طالب التحفيظ : عبد القادر غفير بن احلسني.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك غفير"

نوعه : أرض فالحية،

إقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  السايح  أيت  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 02 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق؛   

جنوبا : بنت احلسن أمحمد ؛  

غربا : بنت احلسن أمحمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   54 437 سجل األمالك عدد  - عقد صدقة عدلي ضمن بعدد 

.2018 - 08 - 13

- وكالة ألجل التحفيظ مؤرخة في 08 - 08 - 2019.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية ضمن بعدد 363 صحيفة 

316  كناش االمالك 28 تاريخ 28 - 11 - 2013.

تاريخ التحديد املؤقت 23 اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 3182 - 80

تاريخ اإليداع : 09 يوليو 2020

طالبة التحفيظ : جميعة بونيني بنت احلسني.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " بونيني"

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار أورتي اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 27 ار 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أيت عبد الكرمي ؛

شرقا : أحمد مطيع؛   

جنوبا : طريق؛  

غربا : مولود أبو الطيب ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع ثابت التاريخ في 13 - 11 - 2014.

- صورة طبق األصل لنسخة رسم إراثة املضمن أصلها بعدد 261 ص 

171 سجل التركات 02 بتاريخ 16 - 05 - 1995.

- صورة طبق األصل لنسخة رسم قسمة املضمن أصلها بعدد 440 

صحيفة 265 سجل األمالك 2 بتاريخ 17 - 06 - 1996.

تاريخ التحديد املؤقت 23 اكتوبر 2020 على الساعة 12 : 30
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مطلب رقم 3183 - 80

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020

طالب التحفيظ : حلسن الشر بن أحمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " الشر 1"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها

مساحته : 84.5 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أسمغور احلسني ؛

شرقا : احلسني أسمغور؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   48 عدد  األمالك  254 سجل  بعدد  عدلي ضمن  رسم شراء   -

.2017 - 07 - 27

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 494 سجل األمالك 

عدد 53 بتاريخ 21 - 06 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 23 اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 3184 - 80

تاريخ اإليداع : 10 يوليو 2020

طالب التحفيظ : حلسن الشر بن أحمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " الشر 2"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها

مساحته : 84.5 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حلسن الشر؛

شرقا : محمد أوالطالب؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم شراء ضمن بعدد 494 سجل األمالك عدد 53 بتاريخ 21 - 06 - 2018.

- رسم شراء ضمن بعدد 255 سجل األمالك عدد 48 بتاريخ 27 - 07 - 2017.

- صورة طبق األصل لعقد عرفي مؤرخ في 08 - 02 - 2006.

تاريخ التحديد املؤقت 23 اكتوبر 2020 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 3185 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يوليو 2020

طالب التحفيظ :  حلسن العابدي بن عابد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " فدان العابدي 2"

نوعه : أرض زراعية بورية،

موقعه : دوار أغروض اجلماعة الترابية إنشادن إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 12 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : مبارك ملوك؛   

جنوبا : أيت حسون محمد ؛  

غربا : محمد أكريك ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم إستمرار ضمن بعدد 321 صحيفة 303 سجل االمالك رقم 44 

بتاريخ 01 - 10 - 2018.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 19 - 06 - 2018.

- صورة طبق أصل لوكالة خاصة عرفية مؤرخة في 04 - 09 - 2019.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 - 08 - 2010.

تاريخ التحديد املؤقت 26 اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 3186 - 80

تاريخ اإليداع : 13 يوليو 2020

طالب التحفيظ : حلسن العابدي بن عابد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " فدان العابدي 1"

نوعه : أرض زراعية بورية،

موقعه : دوار اغروض اجلماعة الترابية انشادن إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 08 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : احلسني ملوك؛   

جنوبا : طريق؛  

غربا : عبد اهلل ملوك ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم إستمرار ضمن بعدد 322 صحيفة 304 سجل األمالك رقم 44 

بتاريخ 01 - 10 - 2018.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 19 - 06 - 2018.

- صورة طبق األصل لوكالة خاصة عرفية مؤرخة في 04 - 09 - 2019.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 11 - 11 - 2011.

تاريخ التحديد املؤقت 26 اكتوبر 2020 على الساعة 12 : 30

مطلب رقم 3187 - 80            

تاريخ اإليداع : 24 يوليو 2020

طالب التحفيظ : محمد اكال بن احلاج احمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك اكال"
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وبيوت  وصهريج  بئر  بها  قطعتني  من  مكونة  فالحية  أرض   : نوعه 

بالستيكية،

موقعه : تني بيوكرى اجلماعة الترابية لبيوكرى إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 04 هكتار 32 ار 30 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

الرسم  وبعضا  اكال  عيسى  احلاج  وبعضا  احلسني  متوكل   : شماال 

العقاري 21488 - -60 8367 - 80 ؛

شرقا : احلاج صالح بن علي الطاهري؛   

جنوبا : ايت افقير محمد؛  

غربا : احلاج عيسى اكال ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد قسمة رضائية عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 11 - 07 - 2007.

- صورة طبق األصل لنسخة اراثة عدلية مضمن اصلها حتت عدد 604 

ص 378 بتاريخ 10 - 01 - 1981.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بعدد 188 ص 134 كناش عدد 4 .

تاريخ التحديد املؤقت 28 اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 3188 - 80

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020

طالب التحفيظ : احمد الفشات بن احلسن.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك احمد"

نوعه : أرض بها اساسات،

موقعه : دوار البويبات اجلماعة الترابية انشادن إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 ار 44 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بن عائشة محمد ؛

شرقا : ايت القسوار حسن؛   

جنوبا : زنقة؛  

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 - 08 - 2007.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 10 - 07 - 2002.

- شهادة ادارية مؤرخة في 27 - 02 - 2014 .

تاريخ التحديد املؤقت 27 اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 3189 - 80

تاريخ اإليداع : 27 يوليو 2020

طالب التحفيظ : الرداد األسود بن احمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " بحيرة قرب املسجد"

نوعه : أرض بها اساسات،

موقعه : دوار العزيب اجلماعة الترابية سيدي بيبي إقليم  أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 03 ار 30 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ملك احلسن بن حميد ؛

شرقا : ملك عمر الرحيل؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع تابت التارخ في 19 - 06 - 2019.

- عقد بيع تابت التارخ في 29 - 01 - 2020.

- ملحق لعقد بيع تابت التاريخ في 27 - 09 - 2019.

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 - 02 - 2020 .

- شهادة ادارية مؤرخة في 20 - 06 - 2020.

- شهادة مطابقةاالسم مؤرخة في 02 - 03 - 2020.

- صورة طبق االصل لعقد قسمة مؤرخة في 20 - 07 - 2011.

- صورة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 18 - 12 - 2003.

- صورة شمسية مؤرخة في 26 - 06 - 2006.

- صورة شمسية لنسخة رسم اراثة مؤرخة في 26 - 06 - 2006.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي محرر في 15 - 08 - 2001.

تاريخ التحديد املؤقت 27 اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 3190 - 80

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020

طالب التحفيظ : جمعة الناصري.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " بوحمايت"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار تيحيا اجلماعة الترابية انشادن إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 06 ار 98 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت عرو ؛

شرقا : طريق؛   

جنوبا : الرسم العقاري 7473 - 80؛  

غربا : الرسم العقاري 59690 - 80؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 94 سجل االمالك 66 بتاريخ 23 

.2020 - 01 -

- صورة طبق االصل لوكالة عدلية مضمنة بعدد 488 كناش اخملتلفة 

20 بتاريخ 11 - 03 - 2019.

- شهادة ادارية مؤرخة في 20 - 11 - 2019 .

تاريخ التحديد املؤقت 27 اكتوبر 2020 على الساعة 10 : 30
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مطلب رقم 3191 - 80

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020

طالب التحفيظ : -1 حميد فتح اهلل بن عبد اهلل بنسبة ½.

-2 اسماء النصري بن عبد اهلل بنسبة ½.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك النصري وفتح اهلل"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية لبيوكرى إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : وياك سعيد ؛

شرقا : رشيد التيت؛   

جنوبا : طريق؛  

غربا : فاضمة ايت دحمان؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  67 االمالك  سجل   243 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2020 - 07 - 06

- صورة طبق االصل لنسخة قسمة مراضاة مضمن اصلها حتت عدد 

391 ص 231 بتاريخ 31 - 05 - 1996.

 286 286 ص  - صورة طبق االصل لرسم صدقة عدلي مضمن بعدد 

كناش االمالك 26 بتاريخ 16 - 12 - 2013.

- إذن اداري مؤرخ في 03 - 06 - 2020

تاريخ التحديد املؤقت 28 اكتوبر 2020 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 3192 - 80

تاريخ اإليداع : 29 يوليو 2020

طالب التحفيظ : احلسن االعراج بن عبد الرزاق.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك االعرج"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : حي معال اجلماعة الترابية لبيوكرى إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 90 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق؛   

جنوبا : ورثة محند ربوح بن سعيد؛  

غربا : عبد اهلل ربوح؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  60 االمالك  سجل   279 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2019 - 05 - 13

- صورة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مضمنة بعدد 491 كناش 

االمالك عدد 58 بتاريخ 20 - 03 - 2019.

 339 709ص  بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

كناش التركات 19 بتاريخ 12 - 10 - 2010.

- صورة طبق االصل لوكالة عدلية مضمنة بعدد 479 سجل اخملتلفة 

عدد 20 بتاريخ 12 - 03 - 2019.

- ادن اداري مؤرخ في 22 - 04 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 28 اكتوبر 2020 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5601 - 80

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : حسن حروت بن احلسن .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " انبوقن 1"

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار اعتران اجلماعة الترابية امي مقورن إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 93 ار 79 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حسن حروت؛

شرقا : حسن حروت؛   

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 32564 - 60 ؛  

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 428 ص 389 سجل االمالك 76 

بتاريخ 27 - 04 - 2018.

- صورة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 03 - 05 - 2017 .

تاريخ التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 5602 - 80

تاريخ اإليداع : 06 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : العياشي املرجتي بن ادريس .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " املرجتي"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار ايت داود اجلماعة الترابية لوادي الصفاء إقليم  أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 01 ار 74 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد بن همو اوماست؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : احلسني بن احلسن بن همو ؛  

غربا : ورثة احلاج احمد بن همو اوماست؛

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل  امللك : 

بتاريخ  65 االمالك  سجل   234 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2020 - 01 - 28 

- شهادة تبوت الشخصية مؤرخة في 10 - 03 - 2020.

في  االمضاء  مصححة  رضائية  قسمة  لعقد  االصل  طبق  صورة   -

.2014 - 09 - 12

بتاريخ  57 ص   66 عدد  حتت  اصله  مضمن  عدلي  تسليم  نسخة   -

.2009 - 06 - 04 

تاريخ التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5603 - 80

تاريخ اإليداع : 07 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : محمد بوودرار .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " محمد بودرار"

نوعه : أرض عارية،

إقليم   ملاسة  الترابية  اجلماعة  الفضايل  بو  سيدي  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 04 ار 90 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم باحلسني؛

شرقا : الطريق وبعضا مصطفى تلمته؛   

جنوبا : ابراهيم باحلسني ؛  

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم هبة عدلي مضمن بعدد 206 صحيفة 216 سجل االمالك 41 

بتاريخ 11 - 10 - 2017.

بتاريخ  57 االمالك  سجل    249 بعدد  مضمن  عدلي  هبة  رسم   -

.2019 - 02 - 11

بتاريخ  66 االمالك  سجل    267 بعدد  مضمن  عدلي  هبة  رسم   -

.2020 - 03 - 09

- صورة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مضمن بعدد 109 صحيفة 

101 سجل االمالك رقم 28 بتاريخ 30 - 01 - 2014.

- صورة طبق االصل لرسم هبة عدلي مضمن بعدد 212 صحيفة 202 

سجل االمالك رقم 3 بتاريخ 05 - 08 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 03 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 5604 - 80            

تاريخ اإليداع : 07 اغسطس 2020

طالبة التحفيظ : الزوهرة دوقي بنت بوشعيب .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك الزوهرة "

نوعه : أرض فالحية بورية محاطة بسور في جزء منها  منزل عبارة عن 

بناية من سفلي،

إقليم   وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  بنزارن  سيدي  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 73 ار 83 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة احويريا محمد او سعيد؛   

جنوبا : طريق ؛  

غربا : ابلفاع عبال؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   69 االمالك  سجل   05 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2020 - 07 - 17

تاريخ التحديد املؤقت 03 نوفمبر 2020 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 5605 - 80

تاريخ اإليداع : 10 اغسطس 2020

طالبة التحفيظ : فاطمة الباوش بنت علي .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك الباوش"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : حي تني بيوكرى اجلماعة الترابية لبيوكرى إقليم  أشتوكة-

أيت باها

مساحته : 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد احلكيم االنواري؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : عبد اهلل اجوان ؛  

غربا : عبد احلكيم االنواري وبعضا البشير االنواري؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  62 االمالك  كناش   42 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2019 - 07 - 29

- صورة طبق االصل لنسخة قسمة مراضاة مضمن بعدد 7 صحيفة 

4 سجل 7 بتاريخ 18 - 10 - 2001.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 13 - 08 - 2013.

- اذن اداري قصد التحفيظ عدد 23 - 20210 مؤرخ في 15 - 06 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 03 نوفمبر 2020 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5606 - 80

تاريخ اإليداع : 12 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : الذهبي مباركة .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك الذهبي 2"

نوعه : أرض فالحية،
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إقليم   الصفاء  لوادي  الترابية  اجلماعة  مولود  ايت  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 11 ار 30 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 6488 - 60؛   

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 6488 - 60؛  

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   62 االمالك  كناش   548 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2019 - 10 - 29

تاريخ التحديد املؤقت 20 اكتوبر 2020 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 5607 - 80

تاريخ اإليداع : 12 اغسطس 2020

طالبة التحفيظ : الذهبي مباركة .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك الذهبي 1"

نوعه : أرض فالحية،

إقليم   الصفاء  لوادي  الترابية  اجلماعة  مولود  ايت  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 32 ار 86 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 78599 - 09؛   

جنوبا : ورثة ايت واقسيم و بعضا الرسم العقاري 71703 - 09؛  

غربا : مطلب التحفيظ عدد 6579 - 60؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   62 االمالك  كناش   549 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2019 - 10 - 29

تاريخ التحديد املؤقت 20 اكتوبر 2020 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5608 - 80

تاريخ اإليداع : 12 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : الذهبي رقية .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك الذهبي "

نوعه : أرض فالحية،

إقليم   الصفاء  لوادي  الترابية  اجلماعة  مولود  ايت  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 16 ار 73 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال مطلب التحفيظ عدد 14031 - 60؛

شرقا : الدهبي محمد؛   

جنوبا : طريق؛  

غربا : الرسم العقاري عدد 18708 - 60؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   62 االمالك  كناش   547 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2019 - 10 - 29

تاريخ التحديد املؤقت 20 اكتوبر 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5609 - 80

تاريخ اإليداع : 18 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : عبد الرحيم ايت موماد .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك ايت موماد "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار افريان اجلماعة الترابية انشادنإقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 27 ار 40 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال الطريق؛

شرقا : احلسن دااحلسن؛   

جنوبا : عبد القادر ارموز؛  

غربا : البوشواري سيدي محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع تابث التاريخ في 23 - 06 - 2020.

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد : 325 ص 216 سجل االمالك رقم 9 

بتاريخ 19 - 02 - 2003.

- نسخة رسم تصرف  عدلي مضمن اصلها بعدد 120ص 81 سجل 

االمالك 9.

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 - 03 - 1987.

تاريخ التحديد املؤقت 26 اكتوبر 2020 على الساعة 13 : 30

مطلب رقم 5610 - 80

تاريخ اإليداع : 18 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : ابراهيم حيجوب بن احلسن .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " حيجوب "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار كوحايز اجلماعة الترابية انشادن إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 02 هكتار 50 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال عبال بن عبال وبعضا ورثة بيروك؛

شرقا : فاطنة بنت حميو؛   

جنوبا : ايت ابراهيم وبعضا الطريق؛  

غربا : جدير محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 06 - 10 - 2000.

- صورة ارسم وكالة عدلي مضمن بعدد 451 ص 215 كناش اخملتلفة 

2 بتاريخ 21 - 02 - 1997.

تاريخ التحديد املؤقت 26 اكتوبر 2020 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 5611 - 80

تاريخ اإليداع : 18 اغسطس 2020

طالبة التحفيظ : الوكاني رقية بنت مبارك .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك الوكاني "

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكنى من طابق سفلي،

إقليم   الصفاء  واد  الترابية  اجلماعة  ايحيا  بني  ايت  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

مساحته : 12 ار 64 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  احمد اوحماد ؛

شرقا : ايت بال؛   

جنوبا : ابراهيم ايت اوحليان؛  

غربا : مبارك اوحماد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد هبة عرفي مؤرخ في 04 - 04 - 2001.

تاريخ التحديد املؤقت 28 اكتوبر 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5612 - 80

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : موعني محمد  .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك موعني "

نوعه : أرض عارية بها بناية من طابق سفلي،

موقعه : دوار اكرار اجلماعة الترابية ايت ميلك إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 21 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  ممر؛

شرقا : ورثة ايت اخرضيض؛   

جنوبا : ورثة ايت اخرضيض ؛  

غربا : ورثة ايت اخرضيض ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 05 - 04 - 2011.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 - 09 - 2009.

تاريخ التحديد املؤقت 21 اكتوبر 2020 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 5613 - 80

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020

طالبة التحفيظ : كبيرة احلماني بنت محمد  .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " غزال "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : فدان بوعالكة اجلماعة الترابية لبيوكرى إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  عائشة القايدي؛

شرقا : ورثة فطاك عبد اهلل؛   

جنوبا : حسن ربوح ؛  

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع ثابت التاريخ في 19 - 11 - 2019.

- صورة طبق االصل لنسخة رسم قسمة مضمن اصلها بعدد 424 

بتاريخ 05 - 02 - 1990.

- نسخة رسم وكالة عدلي مضمن اصلها بعدد 72 ص 28 من الثاني عدد 78.

- صورة طبق االصل لنسخة اراثة عدلية مؤرخة في 29 - 10 - 2010.

- صورة طبق االصل لنسخة تقدمي مضمن اصله حتت عدد 153 ص 90 

من الثالت عدد 21.

- ادن اداري عدد 11 - 2020 مؤرخ في 20 - 02 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 19 اكتوبر 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 5614 - 80

تاريخ اإليداع : 19 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : احمد ازفيزف بن ابراهيم .

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " دار التكنا "

نوعه : أرض فالحية ،

انشادن  واد  الترابية  اجلماعة  الطيب  بو  ايت  البويبات  دوار   : موقعه 

إقليم  أشتوكة-أيت باها

مساحته : 01 هكتار35 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  مبارك كيموح ؛

شرقا : ورثة محمد بن مبارك؛   

جنوبا : طريق؛  

غربا : مبارك كيموح؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

 43 رقم  18 سجل االمالك  21 ص  - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 

بتاريخ 04 - 04 - 2018.

- صورة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 30 - 03 - 2001.

- صورة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 27 - 11 - 1991.

تاريخ التحديد املؤقت 22 اكتوبر 2020 على الساعة 13 : 00
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مطلب رقم 5615 - 80

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : فغى عبد اهلل بن احلسني.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك فغى"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار ايت مولود ايت باها اومالل اجلماعة الترابية واد الصفاء 

إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 02 ار 25 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عادل خشاب ؛

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : جامع فدرون ؛  

غربا : احمد اوحسا ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 24 - 12 - 2008.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 16 - 03 - 2005

- شهادة إدارية مؤرخة في 24 - 12 - 2008

تاريخ التحديد املؤقت02 نوفمبر 2020 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 5616 - 80

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020

طالب التحفيظ : رشيد بوكضيض بن احمد.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك بوكضيض رشيد"

نوعه : أرض عارية،

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 82 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بوكضيض ؛

شرقا : بوكضيض احلسن؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 612 سجل االمالك 60 بتاريخ 12 - 06 - 2019.

 25 االمالك  سجل   466 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  ملحق   -

بتاريخ 24 - 08 - 2020

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلية مضمنة بعدد 43 ص 29  سجل 

اخملتلفة 08 بتاريخ 02 - 10 - 2006

- صورة طيق االصل لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 22 - 11 - 2005.

- صورة طيق االصل لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 11 - 11 - 1993.

- صورة طبق االصل لشهادة إدارية مؤرخة في 10 - 06 - 2019

تاريخ التحديد املؤقت 02 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 5617 - 80

تاريخ اإليداع : 26 اغسطس 2020

طالبا التحفيظ : 

1 - ابراهيم افقير بن سعيد بنسبة 2 - 1.

2 - ضحى بركاش بنت احمد بنسبة 2 - 1

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " ملك ابراهيم وضحى"

نوعه : أرض صاحلة للبناء،

موقعه : حي تن بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها

مساحته : 81 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : افقيرفاطمة ؛

شرقا : بويه رقية؛   

جنوبا : الطريق ؛  

غربا : االنواري رقية ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد شراء عدلي مضمن بعدد 367 كناش األمالك 54 بتاريخ 27 - 07 - 2018.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 05 - 05 - 2011

- صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 24 - 11 - 2010

- شهادة إدارية مؤرخة في 23 - 11 - 2010

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلية مضمنة مؤرخة في 07 - 08 - 1984

- نسخة طبق االصل لنسخة قسمة مراضاة عدلية مضمنة بعدد 

07 ص 04 سجل 07 بتاريخ 19 - 10 - 2001

تاريخ التحديد املؤقت02 نوفمبر 2020 على الساعة 09 : 30

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك املامون"

مطلب التحفيظ عدد 9113 - 60 والذي أدرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 497 املؤرخة في 09 - 07 - 2008.

مسطرة  فإن   2020  -  07  -  20 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى : "ملك املامون" ذي مطلب التحفيظ عدد 9113 

- 60 الكائن بحي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم اشتوكة ايت 

باها، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدة : 

رمزي زينة بنت سعيد بصفتهاطالبة للتحفيظ

و ذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا حسب : 

- احلكم االبتدائي عدد 36 الصادر بتاريخ 11 - 03 - 2015، ملف 2010 - 96

ملف   ،2017  -  01  -  17 بتاريخ  الصادر   45 عدد  االستئنافي  القرار   -

2015 - 459

- قرار محكمة النقض عدد 1 - 597 الصادر بتاريخ 24 - 09 - 2019، 

ملف عدد 2018 - 1 - 1 - 756.

- شهادة ادارية مؤرخة في 28 - 11 - 2006.

- عقد هبة عرفي مؤرخ في 28 - 11 - 2006.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ازكار احلاج"

مطلب التحفيظ عدد 19162 - 09 والذي أدرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 3772  املؤرخة في 13 - 02 - 1985.

مبقتضى طلب مؤرخ في 07 - 07 - 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى : " ازكار احلاج " ذي مطلب التحفيظ عدد 19162 - 09 الكائن 

بتني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة أيت باها، تتابع 

من اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

- حتت االسم اجلديد "ملك اعقل"، ملساحة قدرها 83 سنتيار في اسم 

السادة اعقل محمد بن محند واعقل مبارك بن محند بنسبة ½ لكل 

واحد منهما.

- حتت االسم اجلديد "ملك ازيوب"، لقطعة مساحتها 1 ار 17 سنتيار 

في اسم السيد ازيوب احمد بن عبد اهلل.

- حتت االسم اجلديد "ملك ازكار احلاج 1"، لقطعة مساحتها 1 ار 99 سنتيار  

في اسم السيد يعقوبي عمر بن محمد وبسكور احمد بن محمد وضريف 

عمر بنسبة 1 - 3 لكل واحد

- حتت االسم اجلديد "ملك ضريف"، لقطعة مساحتها 1ار 17 سنتيار 

في اسم السادة ضريف عمر بن ابراهيم وضريف سعيد بن ابراهيم

- حتت االسم اجلديد "ملك حيدة " لقطعة مساحتها 99 سنتيار  في 

اسم السيد حيدة احلسن. 

وملا تبقى من امللك وحتت االسم القدمي في اسم السادة : 

1 - منادي عائشة بنت موسى ، بنسبة 41976000 أسهم .

2  - سمية حبيب الدين بنت احمد ، بنسبة 121264000 أسهم .

3 -  بنكروم وليد بن احمد بنسبة 17490000 أسهم .

4 -  بنكروم ايوب بن احمد بنسبة 17490000 أسهم

5 -  احلسن عماري بنسبة 27984000 أسهم

6 -  اسماء عماري بنت احلسن بنسبة 37312000 أسهم

7 -  فاطمة الزهراء عماري بنت احلسن بنسبة 37312000 أسهم

8 -  احمد الرامي بن محمد بنسبة 11478360 أسهم

9 -  صالح الرامي بن محمد بنسبة 11478360 أسهم

10 -  احلسن الرامي بن محمد بنسبة 11478360 أسهم

11 -  رقية الرامي بنت محمد بنسبة 5739180 أسهم

12 -  فاطمة الرامي بنت محمد بنسبة 5739180 أسهم

13 -  زينة الرامي بنت محمد بنسبة 5739180 أسهم

14 -  حنان ازوكني بنت احلسني بنسبة 1399800 أسهم

15 -  حميد ازوكني بن احلسني بنسبة 2799600 أسهم

16 -  احمد امدالو بن محمد بنسبة 1147836 أسهم

17 -  فاطمة امدالو بنت محمد بنسبة 573918 أسهم

18 -  احلسن امدالو بن محمد بنسبة 1147836 أسهم

19 -  ابراهيم امدالو بن محمد بنسبة 1147836 أسهم

20 -  عبد اهلل امدالو بن محمد بنسبة 1147836 أسهم

أصل  من  أسهم   573918 بنسبة  بنت محمد  امدالو  -  خديجة   21

362419200

بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا و كذا بناء على : 

- احلكم االبتدائي عدد 163 - 91 بتاريخ 13 - 05 - 1991 ملف 9091

- القرار االستئنافي عدد 3769  بتاريخ 22 - 12 - 2000 

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 27 - 06 - 2002

ملف   2016  -  02  -  25 بتاريخ  الصادر   521 عدد  االستئنافي  القرار   -

74 - 06

ملف   2017  -  09  -  19 بتاريخ   623  -  1 عدد  النقض  قرار محكمة   -

.2016 - 1 - 1 - 2607

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلية مؤرخة في 24 - 09 - 1999

- رسم فريضة عدلية مؤرخة في 26 - 12 - 2001

- اشهاد باملوافقة عرفي مؤرخ في 06 - 07 - 2020

- اشهاد باملوافقة عرفي مؤرخ في 06 - 07 - 2020

 22 ص   28 بعدد  مضمنة  عدلية  وكالة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

سجل اخملتلفة رقم 42 بتاريخ 30 - 11 - 2011

- صورة طبق األصل مللحق اصالحي لعقد وكالة مضمن بعدد 42 ص 

33 سجل اخملتلفة 45 بتاريخ 01 - 02 - 2012

 69 115 ص  - صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلية مضمنة بعدد 

سجل اخملتلفة 75 بتاريخ 21 - 10 - 2019

284 ص  اراثة عدلية مضمنة بعدد  - صورة شمسية لنسخة رسم 

200 سجل التركات 4 بتاريخ 08 - 04 - 1997

- شهادة ثبوت الشخصية مؤرخة في 22 - 06 - 1999

 45 االمالك  سجل   297 ص   418 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  عقد   -

بتاريخ 20 - 04 - 1999

 255 ص   285 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -

سجل التركات 22 بتاريخ 08 - 09 - 2006

- صورة شمسية مللحق اصالحي لرسم اراثة مضمنة بعدد 52 ص 36 

سجل اخملتلفة 29 بتاريخ 29 - 09 - 2006

 26 ص   36 بعدد  مضمنة  عدلية  فريضة  لرسم  شمسية  صورة   -

سجل التركات 24 بتاريخ 20 - 04 - 2007

- شهادة ثبوت الشخصية مؤرخة في 02 - 04 - 2010

 226 ص   304 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -

كناش التركات 16 بتاريخ 17 - 07 - 2007

كناش   393 بعدد  مضمنة  عدلية  اراثة  لرسم  شمسية  صورة   -

التركات 22 بتاريخ 07 - 08 - 2012
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- صورة شمسية لرسم فريضة عدلية مؤرخة في 26 - 07 - 2012
- عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 - 09 - 1983

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 - 07 - 1985
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 - 04 - 1989
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 - 08 - 1984
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 - 03 - 1985
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 - 12 - 1983
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 - 07 - 1983

- وكالة عرفية خاصة مؤرخة في 04 - 08 - 1986
- عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 - 07 - 1985

- وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 30 - 08 - 1989
احملافظ على االمالك العقارية باشتوكة - ايت باها بالنيابة

بلعيد ايت الرايس   

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5014 - 81
تاريخ اإليداع  : 19 اغسطس 2020.

طالبة التحفيظ  : زينب احليمر بنت محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " فدان الشانطي".

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

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت حدو اوعلي.
مساحته  : 49 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون  : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 18950 - 16؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 6319 - 16؛ 
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 22909 - 16؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 18950 - 16؛ 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : ال شيء. 

أصل امللك  : 
 36 رقم  العقار  كناش   98 ص   85 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  1.رسم 

بتاريخ 21 - 10 - 2016 توثيق تيفلت.
2. رسم استخالف شهود عدلي ضمن بعدد 326 ص 223 كناش باقي 

الوثائق رقم 28 بتاريخ 10 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.
3.شهادة إدارية عدد 170 - 2016 - م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق 

مؤرخة في 14 - 11 - 2016.
2020 على  20 اكتوبر   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5015 - 81
تاريخ اإليداع  : 19 اغسطس 2020.

طالبة التحفيظ  : زينب احليمر بنت محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " فدان الشانطي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " فدان الشانطي".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت حدو اوعلي.

مساحته  : 19 آر 95 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : مطلب التحفيظ رقم 18027 - 16؛

شرقا  : مطلب التحفيظ رقم 6319 - 16؛ 

جنوبا  : مطلب التحفيظ رقم 18950 - 16؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 18950 - 16؛ طريق عمومية. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : ال شيء. 

أصل امللك  : 

 36 رقم  العقار  كناش   98 ص   85 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  1.رسم 

بتاريخ 21 - 10 - 2016 توثيق تيفلت.

2. رسم استخالف شهود عدلي ضمن بعدد 326 ص 223 كناش باقي 

الوثائق رقم 28 بتاريخ 10 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 170 - 2016 - م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق 

مؤرخة في 14 - 11 - 2016.

2020 على  20 اكتوبر   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  

الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 5016 - 81

تاريخ اإليداع  : 24 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ  : عبد اهلل الدرقاوي بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " ظهر الشمع".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " ظهر الشمع".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت عمرو مزورفة.

مساحته  : 25 آر تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : عبد اهلل الدرقاوي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 36225 - 16؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 16672 - 16؛

غربا : الرسم العقاري رقم32485 - 16. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : ال شيء. 

أصل امللك  : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 61 ص 53 كناش العقار رقم 50 بتاريخ 

29 - 05 - 1997 توثيق تيفلت.

2. ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد 158 ص 149 كناش باقي الوثائق 

رقم 30 بتاريخ 05 - 08 - 2020 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 08 - أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة مؤرخة في 

.2019 - 02 - 19

2020 على  26 اكتوبر   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  

الساعة 11  : 00 د.
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مطلب رقم 5017 - 81

تاريخ اإليداع  : 24 اغسطس 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع  : 

1.قدور اخلياطي بن احمد بنسبة 1 - 2.

2.عائشة اسعيد بنت اجلياللي بنسبة 1 - 2.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " فدان حلرش".       

نوعه  : ارض فالحية بها مسكن وإسطبل وبئر.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ملوك.

مساحته  : 68 آر 36 س تقريبا.

اجملاورون  : 

مطلب  16؛   -  38921 رقم  العقاري  الرسم  الدرازي؛  محمد   : شماال 

التحفيظ رقم 28480 - 16؛

شرقا  : مطلب التحفيظ رقم 8580 - 16؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : طريق عمومية. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : ال شيء. 

أصل امللك  : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 318 ص 323 كناش العقار رقم 56 

بتاريخ 11 - 08 - 2020 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية عدد 14 - ب ا ز - 2020 عن قيادة بني عمرو ايت زكري 

ملحقة خميس سيدي يحيى مؤرخة في 17 - 08 - 2020.

3. شهادة إدارية عدد 56 - 2020 - م.ش.ق عن قيادة بني عمرو ايت زكري 

مؤرخة في 22 - 07 - 2020.

2020 على  26 اكتوبر   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 5018 - 81

تاريخ اإليداع  : 26 اغسطس 2020.

طالب التحفيظ  : مبروك املراكشي بن احمد.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " املراكشي مبروك".       

نوعه  : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول.

.A22 موقعه  : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس رقم

مساحته  : 64 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري رقم 38456 - 16؛ 

شرقا : محمد احلموشي؛ 

جنوبا : عبد اللطيف القفساوي؛

غربا  : الزنقة. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : ال شيء. 

أصل امللك  : 

 28 رقم  العقار  179 كناش  170 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 29 - 04 - 2015 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 122 ص 114 كناش األمالك رقم 96 

بتاريخ 10 - 11 - 2005 توثيق تيفلت. 

3.شهادة إدارية عدد 235 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 10 - 07 - 2020.

4. نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت عن جماعة تيفلت 

رقم 83 - 2020 بتاريخ24 - 06 - 2020.

5. نسخة طبق األصل من محضر تليم االشغال عن جماعة تيفلت 

رقم 83 - 2020 بتاريخ24 - 06 - 2020.

 484 رقم  البناء  ورخصتي  البناء  تصميم  من  األصل  طبق  5.نسخة 

بتاريخ 17 - 04 - 2009 و رقم 414 بتاريخ 23 - 06 - 2016.

2020 على  27 اكتوبر   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  

الساعة 11  : 00 د.

مطلب رقم 5019 - 81

تاريخ اإليداع  : 26 اغسطس 2020.

طالبةالتحفيظ  : حنان باتلة بنت محمد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  : " فدان عداو".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

مساحته  : 49 آر 19 س تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال  : حميد اهرميش مطلب التحفيظ رقم 14480 - 16 - 16؛

شرقا  : بوبكر اهرميش بن الرياحي؛ 

جنوبا  : الطاهري حسن بن حمادي؛ 

غربا  : ممر عرضه أربعة أمتار؛ ادريسية اهرميش؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : ال شيء. 

أصل امللك  : 

 51 رقم  العقار  446 كناش  362 ص  بعدد  1.رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 16 - 08 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 257 ص 191 كناش العقار رقم 112 

بتاريخ 02 - 11 - 2007 توثيق تيفلت.

3.شهادة إدارية عدد 2020 - 54 - م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق 

مؤرخة في 01 - 07 - 2020.

4.تصريح عرفي مصحح االمضاء ببلدية تيفلت بتاريخ 26 - 08 - 2020.

2020 على  28 اكتوبر   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  

الساعة 09  : 00 د.

خالصة اصالحية - تعلق بامللك املسمى "فدان حمزة 2"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 4827 - 81  الذي

 نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

 عدد 1082 بتاريخ 25 - 09 - 2019.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 24 - 08 - 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "فدان حمزة 2" الكائن بدائرة تيفلت جماعة سيدي عبد 

الرزاق دوار اعبابريني موضوع مطلب التحفيظ رقم 4827 - 81 
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بن  السلماني  املصطفى  السيد  اسم  في  االن فصاعدا  من  ستتابع 

أظهرها  التي  وباملساحة  الوحيد  التحفيظ  طالب  بصفته  محمد 

التصميم العقاري واملقدرة ب  : 72س وباجملاورين اآلتيني  : 

شماال  : الرسم العقاري رقم 3249 - 81؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم 3249 - 81؛ 

جنوبا  : طريق عمومية؛

غربا  : الرسم العقاري رقم 55371 - 16.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا  : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 254 ص 307 كناش العقار رقم 57 

بتاريخ 07 - 08 - 2020 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية تتعلق بامللك املسمى "حمرة الراس"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 9122 - 16

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4236 

بتاريخ 05 - 01 - 1994.

مبقتضى عقد توثيقي فان مسطرة حتفيظ امللك املسمى " حمرة الراس" 

الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت اسعيد موضوع 

مطلب التحفيظ رقم 9122 - 16 ستتابع من االن فصاعدا في إسم  : 

1.احمد مباريك بن محمد بنسبة 02 - 12؛

2.حميد مباريك بن محمد بنسبة 02 - 12؛

3. عزام مباريك بن محمد بنسبة 02 - 12؛

4.حسن مباريك بن محمد بنسبة 02 - 12؛

5.مليكة مباريك بنت محمد بنسبة 01 - 12؛

6.نعيمة مباريك بنت محمد بنسبة 01 - 12؛

7.رشيد مباريك بن محمد بنسبة 02 - 12.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا  : 

1. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 13 ص 09 كناش العقار رقم 214 

بتاريخ 07 - 07 - 2006 توثيق تيفلت.

2. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 538 ص 40 كناش باقي الوثائق 

رقم 22 بتاريخ 30 - 04 - 2018 توثيق تيفلت.

خالصة اصالحية تتعلق بامللك املسمى "البير اوملوك"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 10417 - 16

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4298 

بتاريخ 15 - 03 - 1995.

البير   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فان  توثيقي  عقد  مبقتضى 

اوملوك" الكائن بدائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت 

10417 - 16 ستتابع من االن  العربي موضوع مطلب التحفيظ رقم 

فصاعدا مجزأة على الشكل التالي  : 

- حتت تسمية "الطريق السيار الرباط – فاس" لقطعة مساحتها 01 

هـ 40 آر 67 س تقريبا في اسم السيد امللك العام للدولة ممثلة في 

شخص املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل باخلميسات.

 -  حتت التسمية القدمية ملا تبقى من امللك في إسم  : 

1.يامنة بورقبة بنت محمد بنسبة 15 - 120؛

2.فؤاد جبيلو بن املعطي بنسبة 14 - 120؛

3. فاطمة جبيلو بنت املعطي بنسبة 07 - 120؛

4.عائشة جبيلو بنت املعطي بنسبة 07 - 120؛

5.حسناء جبيلو بنت املعطي بنسبة 07 - 120؛

6.خديجة جبيلو بنت املعطي بنسبة 07 - 120؛

7.زينب جبيلو بنت املعطي بنسبة 07 - 120؛

8. رحمة جبيلو بنت املعطي بنسبة 07 - 120؛

9.عبد اإلله جبيلو بن املعطي بنسبة 14 - 120؛

10.محمد جبيلو بن املعطي بنسبة 14 - 120؛

11.عثمان جبيلو بن املعطي بنسبة 14 - 120؛

12.عذراء جبيلو بنت املعطي بنسبة 07 - 120.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا  : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 12 ص 19 كناش التركات رقم 27 

بتاريخ 18 - 06 - 2020 توثيق تيفلت.

يحيى  عن جماعة خميس سيدي  الوفاة  رسم  من  موجزة  2.نسخة 

مؤرخة 12 - 06 - 2020.

مصحح  عرفي  امللكية  نزع  عن  النهائي  بالتراضي  االتفاق  3.محضر 

عليه  ومصادق    01  -  83 رقم  2001 حتت   -  02  -  20 بتاريخ  اإلمضاء 

بتاريخ 10 - 07 - 2001 حتت رقم 01 - 4749 - 30004 - 33 - 215.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

     محمد زافو

محافظة سوق السبت  -  أوالد النمة 

مطلب رقم 2112 - 82

تاريخ اإليداع : 24 أغسطس 2020 . 

طالبة التحفيظ : زوهرة البشيري بنت عالل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زوهرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زوهرة"

نوعه : أرض فالحية.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل  املدعو "أوالد امراح".

مساحته : 54 ار 44 س تقريبا. 

حدوده : 
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اجملاورون :

شماال : البشيري اخملتار؛ 

شرقا : البشيري املصطفى؛مطلب التحفيظ عدد 63 - 82 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18199 - 10 ؛ 

غربا : مطلب احلفيظ عدد 32011 - 10.

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

 -  نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2020؛

 -  رسم قسمة عدلي مؤرخ في 22 يناير 2013؛

 -  نسحة من رسم تنازل عدلي مؤرخ في 03 مارس 2020؛

 -  نسخة من رسم تنازل عدلي مؤرخ في 02 مارس 2020؛

 -  نسحة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 أغسطس 2020؛

 -  نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 أغسطس 2020؛

 -  نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 أغسطس 2020؛

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 26 يونيو 2020؛

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09:30  صباحا.

مطلب رقم 2113 - 82

تاريخ اإليداع : 25 أغسطس 2020 . 

طالبو التحفيظ  :

1 - عبد الصمد سليم بن املولودي بنسبة 1 - 3؛

2 - شراف سليم بن املولودي بنسبة 1 - 3؛

3 - عبد الغاني سليم بن املولودي بنسبة 1 - 3؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حلريش "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حلريش"

نوعه : أرض فالحية.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل  املدعو "احلريش املرابطة".

مساحته : 72 ار 98 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج علي؛ ورثة سليم عبد القادر؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17164 - 68 ؛ تنبيهي املعطي؛

غربا : ورثة محمد بن اجلياللي.

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يناير 2020؛

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019؛

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 23 يونيو 2020؛

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 23 سيبتمبر 2019؛

2020 على  أكتوبر   26  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11:30  صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "قرقوبة"

مطلب عدد 39335 - س الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 2817  املؤرخة في 26 أكتوبر 1966.

مسطرة  فإن   2020  -  07  -  27 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " قرقوبة" ذي املطلب عدد 39335 -  س ،

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة:

أصل  من   300000 بنسبة  البداوي  احلاج  بنت  التدلي  حادة   -  1

12764160؛

2 -  محمد بوعبادي بن احمد بنسبة 9348120 من أصل 12764160؛

أصل  من   1038680 بنسبة  املولودي  بن  اليوسوفي  محمد   -  3

12764160؛

أصل  من   1038680 بنسبة  املولودي  بن  اليوسوفي  القادر  عبد   -  4

12764160؛

5 -  رحال اليوسوفي بن املولودي بنسبة 1038680 من أصل 12764160؛

 وذلك استنادا إلى :

-  حكم ابتدائي مؤرخ في 30 أكتوبر 2001؛

 -  قرار استئنافي مؤرخ في 31 ديسمبر 2018؛

 -  شهادة تبليغ حكم مؤرخة في 06 ديسمبر 2019؛

 -  شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 02 مارس 2020؛

 -  رسم إراثة عدلي مؤرخ في 16 يوليو 1986؛

 -  مطلب تقييد مؤرخ في 26 سيبتمبر 1986؛

 -  نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 22 أكتوبر 2007؛

 -  شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 26 أكتوبر 2007؛

 -  رسم إراثة عدلي مؤرخ في 21 أغسطس 1995؛

 -  مطلب تقييد مؤرخ في 13 سيبتمبر 1995؛

 -  نسخة موجزة من رسم الوالدة مؤرخة في 31 أكتوبر 2006؛

 -  شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 03 نوفمبر 2006؛

 -  نسخة موجزة من رسم الوالدة مؤرخة في 07 نوفمبر 2006؛

 -  شهادة مطالقة اإلسم مؤرخة في 03 نوفمبر 2006؛

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 2006؛

 -  شهادة إدارية مؤرخة في 07 نوفمبر 2006؛

 -  مطلب تقييد مؤرخ في 01 دجنبر 2006؛

 -  رسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 2007؛

 -  مطلب تقييد مؤرخ في 14 نوفمبر 2007؛

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مارس 2013؛

 -  ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 04 فبرلير 2014؛

 -  مطلب تقييد مؤرخ في 11 فبراير 2014؛

وكذا الوثائق املودعة سابقا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة 

كرمي ناجيم   



األمالك العقارية

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

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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اجملاورون:

شماال : مطلب عدد 100374 - 08 

شرقا : مطلب عدد 100328 - 08 ، ورثة الشاعري محمد، رسم عقاري 

عدد 54339 - 08 و رسم عقاري عدد 140076 - 08 .

جنوبا : رابعة أحمد.

غربا : رسم عقاري عدد 127711 - 08 ، رسم عقاري عدد 127712 - 08 ، 

رسم عقاري عدد 127713 - 08 ، رسم عقاري عدد 127714 - 08 ، رسم 

عقاري عدد 127715 - 08 و رسم عقاري عدد 127716 - 08 .

طالب التحفيظ: عبد الكبير الرباع بن أحمد.

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

      عبد الرحمان دريوش

 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 48196 - 10 

اسم امللك : "املستقبل"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد عياد أوالد زهرة".

مساحته : 01آ 03 س .

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

اجملاورون : 

شماال : ورثة سياح محمد ،

جنوبا : ارتفاق

شرقا : زنقة ؛

غربا : شهني بوزكري و من معه.

طالب التحفيظ : عز الدين حلرش و من معه . 

مطلب رقم 10/48316

اسم امللك : " فدان الكامون"

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

كطاية احملل املدعو " الكامون ".

مساحته : 39آ 35 س .

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 75094 - 10 ،

جنوبا : املوذن املعطي

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 38980 - 10 ؛ ورثة حجاج بلكاسم.

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : لكباب عبد العزيز ابن حمو و من معه. 

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 132785 - 08 

اسم امللك :أرض الرمولة. 

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

وقع حتديده في : 16 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 آ 09 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : طريق. 

شرقا : ورثة مصطفى بن اسماعيل و رقية بن عامر.

جنوبا : ورثة عبد اهلل بن بوشعيب.

غربا : رسم عقاري عدد 92732 - 08 .

طالب التحفيظ: سفيان الصابوجني بن أحمد.

مطلب رقم 132806 - 08 

اسم امللك :أرض الغزوة. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، دوار الغزوة.

وقع حتديده في : 05 غشت 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 29 س.

نوعه : بناية بها سفلي و طابقني. 

اجملاورون:

شماال : مطلب عدد 100374 - 08 . 

شرقا :رسم عقاري عدد 148721 - 08 .

جنوبا : رسم عقاري عدد 54339 - 08 .

غربا : زهرة بنت علي.

طالب التحفيظ: شركة تيل مور ش.م.م.

مطلب رقم 132884 - 08 

اسم امللك :أرض الرباع. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، دوار الغزوة.

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 آ 17 س.

نوعه : أرض عارية . 
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مطلب رقم 50897 - 10 

اسم امللك : "متشاط تفرنت"

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة تاكزيرت احملل 

املدعو " ايت احمد".

مساحته : 53آ 93 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : مصطفى منصوري ، حلسني بوعدي

جنوبا : ممر

شرقا : زاوية ؛

غربا : ارتفاق الساقية.

طالب التحفيظ : كنوس مصطفى بن بوهو .

مطلب رقم 51136 - 10 

اسم امللك : " محمد"

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

سمكت احملل املدعو" مزارع ايت اعمر".

مساحته :95 آ 25 س .

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق 

جنوبا : عماري فاطمة

شرقا : بوهالل عبد احلق؛ ايت اوكنو.

غربا : بوهالل قاسم.

طالب التحفيظ : محمد دوالي بن بوزكري.

مطلب رقم 51299 - 10 

اسم امللك : " ونيس"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو" فوغال".

مساحته : 7 آ 05 س .

و  مرأب  و  سفلي  و  قبو  ذات  فيال  من  مكونة  بناية  بها  أرض   : نوعه 

مسبح و بئر. 

اجملاورون : 

شماال : شارع

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 30695 - 10 

شرقا : زنقة ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 78543 - 10 .

طالب التحفيظ : أحمد هلوم بن حمادي و من معه.

مطلب رقم 51311 - 10 

اسم امللك : كموح 1.

احملل  ايعيش  أوالد  جماعة  و  قيادة  مالل  بني  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

املدعو " الطالع ".

مساحته : 1 هكتار 06آ 28 س .

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بناية سفلية محاطة بصور. 

اجملاورون : 

شماال: الرسم العقاري عدد: 82886 - 10 ،

جنوبا: ورثة كموح رحمة 

شرقا: الرسم العقاري عدد: 82886 - 10 و كموح بلقاسم؛

غربا: الرسم العقاري عدد: 24268 - 10 .

طالب التحفيظ : كمال كموح بن عبد القادر و من معه. 

مطلب رقم 51312 - 10 

اسم امللك : كموح 2.

احملل  ايعيش  أوالد  جماعة  و  قيادة  مالل  بني  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

املدعو " الطالع ".

مساحته : 98آ 16 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 85440 - 10 ،

جنوبا : الطريق. 

شرقا : ممر ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 24268 - 10 .

طالب التحفيظ : كمال كموح بن عبد القادر و من معه.

مطلب رقم 51318 - 10 

اسم امللك : " الياسمني"

احملل  ايعيش  أوالد  جماعة  و  قيادة  مالل  بني  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

املدعو" دوار الرقابة".

مساحته : 2 آ 04 س .

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

اول و مرافق و سفلي . 

اجملاورون : 

شماال : مدخل

جنوبا : الرسم العقاري عدد 39962 - 10 

شرقا : الرسم العقاري 72324 - 10 ؛ ورثة ايت لباد.

غربا : خالطي مصطفى.

طالب التحفيظ : ضمياطي املصطفى بن خليفة.

مطلب رقم 51355 - 10 

اسم امللك : " شعو"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو" أوالد عياد أوالد سليمان ".

مساحته : 2 آ 17 س .

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

شماال : رزقي محمد، احلناني عبد اللطيف.

جنوبا : احلاج اخملتار، عبد العالي طاهري.

شرقا : زنقة ؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : مجوط فاطمة بنت احساين و من معها.

مطلب رقم 51372 - 10 

اسم امللك : " ملك اخلطاف"

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

مساحته : 02آ 56 س .

نوعه : أرض عارية بها بعض أشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : خلة بوخداوي ،

جنوبا : هشام بولسواح و حسن اومغير.

شرقا : طريق معبدة ؛

غربا : ارتفاق الساقية . 

طالب التحفيظ : اخلطاف محجوبة بنت موحى و من معها . 

مطلب رقم 51373 - 10 

اسم امللك : " ملك اخلير"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " بوعشوش حي النصر ".

مساحته : 5آ 22 س .

نوعه : أرض بها بنايات متالشية و خفيفة و برجني . 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

جنوبا : بحنى محمد، عمر.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 45033 - 10 ، مدخل ؛

غربا : مدخل . 

طالب التحفيظ : نبيلة مسرار بنت محمد و من معها . 

مطلب رقم 51375 - 10 

اسم امللك : " احلمري "

موقعه : إقليم و دائرة بني مالل قيادة و جماعة سيدي جابر احملل املدعو 

" احلمري".

مساحته : 1 هكتار 62 آ 27س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بناية . 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 51376 - 10 ،

جنوبا : الطريق

شرقا : ورثة عبيد احلاج حمادي ؛

غربا : الرسم العقاري عدد : 73857 - 10 ؛ مدخل خاص و ساقية

طالب التحفيظ : عابي عبد الرحمان بن محمد . 

مطلب رقم 51376 - 10 

اسم امللك : "احلمري"

موقعه : إقليم و دائرة بني مالل قيادة و جماعة سيدي جابر احملل املدعو 

" احلمري".

مساحته : 2 هكتار 40 آ 83 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت لعتقي ،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد: 51375 - 10 

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد: 50638 - 10 و 50539 - 10 ؛

غربا : لفضالي كبور و من معه.

طالب التحفيظ : الشرقي عابي بن محمد . 

مطلب رقم 51383 - 10 

اسم امللك : " الفتوك"

احملل  ايعيش  أوالد  جماعة  و  قيادة  مالل  بني  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

املدعو " الزواير السعدانية ".

مساحته : 93آ 66 س .

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : طاب التحفيظ ،

جنوبا : ارتفاق الساقية

شرقا : شوقي بنداود ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد: 42803 - 10 .

طالب التحفيظ : رشيد الفتوك بن عالل . 

مطلب رقم 51387 - 10 

اسم امللك : " ملك رانيا " 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " ايت الرمل ايت بوجو".

مساحته : 1 هكتار 02آ 03 س .

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبو ملعاني ،

جنوبا : ايت سالك ؛ ورثو بوخداوي فاظمة و ورثة بوخداوي ميمون.
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شرقا : مسلك ؛

غربا : ورثة عبو ملعاني.

طالب التحفيظ : رشيد بناصر بن عبد اهلل .

مطلب رقم 51403 - 10 

اسم امللك : " كاميليا"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد عياد أوالد زهرة ".

مساحته : 77 س .

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

اجملاورون : 

شماال : بوستة موايان ،

جنوبا : كرباز مهدي.

شرقا : زنقة ؛

غربا : هردة محمد و الرسم العقاري عدد: 54113 - 10 .

طالب التحفيظ : وجيل عبد القادر بن احلسن .

مطلب رقم 51406 - 10 

اسم امللك : "حساين"

موقعه : احملل املدعو " مدينة بني مالل احملل املدعو " دوار الزعراطي ".

مساحته : 69 س .

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

بالتراجع. 

اجملاورون : 

شماال : سعدية كشاش ،

جنوبا : صداق زوهرة 

شرقا : زنقة ؛

غربا : أحمد افيندي.

طالب التحفيظ : حساين ايت جعاد بن باسو . 

مطلب رقم 51408 - 10 

اسم امللك : " عبد الكرمي"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد عياد أوالد عطو ".

مساحته : 01آ 16 س .

نوعه : أرض عارية بها شحرتني من الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد: 92985 - 10 ،

جنوبا : كزبيري املهدي 

شرقا : الرسم العقاري عدد 31696 - 10 ؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي بوحلسن بن عمر. 

مطلب رقم 51417 - 10 

اسم امللك : " احمراوي"

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة تاكزيرت احملل 

املدعو " فرياطة احمراوي ".

مساحته : 54آ 16 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : زاوية ،

جنوبا : الساعيد على حساين

شرقا : ممر ؛

غربا : ساقية و ورثة ميمون اوحبوت.

طالب التحفيظ : محي الدين طاليب بن عزيز . 

مطلب رقم 51418 - 10 

اسم امللك : " السعودي"

اودي  امبارك جماعة فم  أوالد  دائرة بني مالل قيادة  و  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو " وردة ".

مساحته : 1آ 01 س .

نوعه : . 

اجملاورون : 

شماال : مسلك ،

جنوبا : العماري محمد 

شرقا : مسلك ؛

غربا : ورثة و هاب زينب.

طالب التحفيظ : حنان السعودي بنت املصطفى . 

مطلب رقم 51419 - 10 

اسم امللك : " ملك عبد اللطيف"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد عياد أوالد سليمان ".

مساحته : 1آ 04 س .

نوعه : دار للسكنى ذات سفلي به متجر و طابقني و مرافق . 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

جنوبا : الرسم العقاري عدد: 86450 - 10 

شرقا : اخلطابي صالح ؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف مبصور بن بوزكري . 

مطلب رقم 51437 - 10 

اسم امللك : " زمكيل "

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

سمكت احملل املدعو" مزارع زمكيل".
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مساحته : 1 هكتار 01 آ 22 س .

بها بعض  و  بناية عبارة عن سفلي  بجزء منها  أرض فالحية   : نوعه 

أشجار الزيتون و بئر. 

اجملاورون : 

شماال : القايد املولودي

جنوبا : ممر ، بلفقير محمد

شرقا : ممر ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 64084 - 10 ، الفرداوي لكبير.

طالب التحفيظ : ايت حبيبي سناء بنت عبد الرحمان.

مطلب رقم 51452 - 10 

اسم امللك : " ملك طاليب"

الكبيرة  القصبة  احلنصالي   " املدعو  احملل  بني مالل  : مدينة  موقعه 

زنقة احلناجرة".

مساحته : 19 س .

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق اول . 

اجملاورون : 

شماال : زنقة احلناجرة ،

جنوبا : بديس أحمد

شرقا : حمرية فاطمة ؛

غربا : مدخل. 

طالب التحفيظ : محي الدين طاليب بن عزيز . 

مطلب رقم 18376 - 10 

اسم امللك : هند.

احملل  امبارك  اوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو قرب البام. 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 01 آ 31 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ارتفاق؛

جنوبـا : حركاتي حمادي؛ 

شرقــا : الزنقة،

غــربا : احلركاتي محمد .

طالب التحفيظ : السيد حركتي خليفة بن احمد.

مطلب رقم 18669 - 10 

اسم امللك : فم العنصر.

موقعــه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة جماعة فم العنصر 

احملل املدعو دوار ايت سعيد اعلي. 

نوعــه : بناية دات سفلي 

مساحتـه: 03 آ 18 س

اجملاورون : 

شمــاال : صبير امبارك؛

جنوبـا : زاوية؛ 

شرقــا : الطريق،

غــربا : ساقية.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى السعيد بن احمد 

مطلب رقم 20303 - 10 

اسم امللك : الطالع.

احملل  ايعيش  اوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعو الزواير. 

نوعــه : ارض فالحية بجزء منها بعض أشجار الزيتون وبناية سفلية 

و بئر ومضخة. 

مساحتـه: 01 هـ 73 آ 41 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ساقية؛

جنوبـا : احلاجة رابحة؛ 

شرقــا : مكاوي عبد القادر ، عبد القادر بن العربي ومكاوي بوزكري ،

غــربا : طرسلي ميمون وهواري عمر ومن معه .

طالب التحفيظ : السيد تونسي العربي بن محند.

مطلب رقم: 31315 - 10 

اسم امللك: محجوبة 

موقعــه : مدينة بني مآلل احملل املدعو" جتزئة مرمي 2"

نوعــه : ارض عارية . 

مساحتـه: 99 س.

اجملاورون : 

شماال: الزنقة ؛

جنوبا: علمي محمد ؛

شرقا : الزنقة، 

غربا : علمي محمد . 

طالب التحفيظ : السيد محمد ظهير بن عالل. 

مطلب رقم: 31558 - 10 

اسم امللك : متشط.

موقعــه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة اغبالة احملل 

املدعو ملوية متشط. 

نوعــه : ارض فالحية . 

مساحتـه: 05هـ 35 آ 93س.

اجملاورون : 

شمــاال : ممر وساقية وورثة علي ايت عبيد؛
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جنوبـا : كنون موحى؛

شرقــا : ورثة علي ايت عبيد ،

غــربا : ايت بوهو املعطي وممر. 

طالب التحفيظ : السيد غنام حدو بن مبارك.

مطلب رقم 37407 - 10 

اسم امللك : ملك ملسودي.

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

القصيبة احملل املدعو تفرنت. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 47آ 35س.

اجملاورون : 

شمــاال : اوخلف موحى اوباسو؛

جنوبـا : ساقية؛

شرقــا : ازاريز ميمون،

غــربا : ملسودي موحى.

طالب التحفيظ : السيد محمد ملسودي بن بناصر 

مطلب رقم 42373 - 10 

اسم امللك : العراشي ومعتصم.

موقعــه : اقليم بني مالل بلدية القصيبة احملل املدعو.بويشاط 

نوعــه : جزء من سفلي وحديقة

مساحتـه: 76 س.

اجملاورون : 

شمــاال : اديكي محمد؛

جنوبـا : حسن ايديلي؛

شرقــا : مطلب عدد 4514/ت ،

غــربا : ايت عزمي .

طالب التحفيظ : السيد العراشي محمد بن الكبير ومن معه. 

مطلب رقم 45167 - 10 

اسم امللك : يونس.

موقعــه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة أوالد سعيد 

الواد احملل املدعو" بومسري "

نوعــه : ارض فالحية بها بئر وبناية متالشية .

مساحتـه: 24آ 80 س .

اجملاورون :

شمــاال: محمد بن صالح؛

جنوبـا : ورثة احلمري خليفة؛

شرقــا: رسم عقاري عدد 59200 - 10 ؛

غربــا : ورثة يعقوبي حمادي .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم يعكوبي بن حمادي .

مطلب رقم 45250 - 10 

اسم امللك : ملك ايت احلوس.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد اضريد. 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 99 س.

اجملاورون : 

شمــاال : محمد؛

جنوبـا : الزنقة؛

شرقــا : الزنقة ،

غــربا : ورثة اكنكاي احلاج إبراهيم .

طالب التحفيظ : السيد ايت احلوس احمد بن إبراهيم 

 

مطلب رقم 45789 - 10 

اسم امللك: السعادة .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو" العامرية ".

نوعــه : دار للسكنى بها متجر بالسفلي ،طابق اول ومرافق . 

مساحتـه: 52 س

اجملاورون : 

شماال: شارع ؛

جنوبا: الزنقة ؛

شرقا : الزنقة ، 

غربا : حزمي صالح. 

طالب التحفيظ : السيد احمد نفزي بن ادريس. 

مطلب رقم 48560 - 10 

اسم امللك : طه.

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعوجنان الطاهر. 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 08 س.

اجملاورون : 

شمــاال : زاوية؛

جنوبـا : مطلب عدد 40419 - 10 ؛

شرقــا : مطلب عدد 40419 - 10 ،

غــربا : شركة مساكن مختلفة.

طالب التحفيظ : السيد مرشاد السمعلي ومن معه

مطلب رقم 49608 - 10 

اسم امللك : ملك اكرام .

موقعــه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد عطو. 
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نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 01 آ 36 س.

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة ؛

جنوبـا : مدخل؛

شرقــا : رسم عقاري عدد95549 - 10 ،

غــربا : خليفة اجملدوبي ومن معه.

طالب التحفيظ : السيد محمد اكرام بن حلسن

مطلب رقم 50777 - 10 

اسم امللك : النور .

موقعــه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر 

احملل املدعو املزاريع. 

بناية  منها  وبجزء  الزيتون  باشجار  مغروسة  فالحية  ارض   : نوعــه 

سفلية وحوض مائي . 

مساحتـه: 79 آ 62 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ساقية وورثة ويرو؛

جنوبـا : رسم عقاري عدد 73233 - 10 وورثة اوشريف خال اوزايد؛

شرقــا : مطلب عدد 35344 - 10 )ملغى(،

غــربا : ورثة بركة بن حلسن وورثة بركة سعيد .

طالب التحفيظ : السيد بورنيك بوعزة ابن الشريف

مطلب رقم 50873 - 10 

اسم امللك : اعمار.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر

احملل املدعو مزارع ايت سليمان.

مساحته : 02 هـ 07 آ 36س.

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

جنوبا : موحى وسعيد وباري ؛

شرقا : مطلب عدد 49891 - 10 ؛

غربا : رسمني عقاريني عدد 92528 - 10 و92102 - 10 .

طالبة التحفيظ : شركة اعمار اموبليي. 

مطلب رقم 50849 - 10 

اسم امللك : تامدة .

موقعــه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة أوالد امبارك جماعة فم اودي 

احملل املدعو دوار ايت اعمير. 

نوعــه : بناية دات سفلي طابق اول ومرافق وحديقة . 

مساحتـه: 08 آ 38 س.

اجملاورون : 

شمــاال : رسم عقاري عدد 84546 - 10 ؛

جنوبـا : طالب التحفيظ؛

شرقــا : رسم عقاري عدد 58743 - 10 ،

غــربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد سعيد اعليلت بن صالح.

مطلب رقم 50953 - 10 

اسم امللك : ملك احجو

موقعــه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نيسلي 

احملل املدعو ازغرفال. 

نوعــه : ارض فالحية بها أشجار شوكية . 

مساحتـه: 03 هـ 89 آ69 س.

اجملاورون : 

شمــاال : فاطمة اوحساتة؛

جنوبـا : مطلب عدد 50487 - 10 

شرقــا : ورسم عقاري عدد 69690 - 10 ؛

غــربا : طالب التحفيظ .

طالب التحفيظ : السيد حلسن اوحجو بن بنعيسى

مطلب رقم 51126 - 10 

اسم امللك : مدرسة تيزي نيسلي.

موقعــه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نيسلي. 

نوعــه : ارض بها بنايات مدرسية ، بئر وحوض مائي. 

 مساحتـه: 98 آ 08 س.

اجملاورون : 

شمــاال : ورثة اوالسالم حدو ؛

جنوبـا : مجاور غير معروف ، رسم عقاري عدد 66104 - 10 وورثة ايت عبو؛

شرقــا : رسمني عقاريني عدد 89932 - 10 و 77567 - 10 -،

غــربا : مجاور غير معروف.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص 

مطلب رقم 51430 - 10 

اسم امللك : سميرة.

موقعــه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة أوالد امبارك جماعة فم اودي 

احملل املدعو ايت بوجو. 

نوعــه : ارض فالحية بها ثالثة أشجار من اللوز. 

مساحتـه: 04 آ 48 س.
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اجملاورون : 

شمــاال : ورثة ايت القايد؛

جنوبـا : اخملتار ياسني؛

شرقــا : ممر ،

غــربا : رسم عقاري عدد 75213 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد شعبي محمد بن عالل 

مطلب رقم 51435 - 10 

اسم امللك :. ياسر

موقعــه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة ايت ويرة جماعة دير 

القصيبة احملل املدعو اكني نعيسى. 

نوعــه : ارض فالحية.مغروسة جزئيا باشجار غابوية .

مساحتـه: 01 هـ 03 آ 78 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مطلب عدد 50751 - 10 ؛

جنوبـا : ملك غابوي ؛

شرقــا : عبد القادر بوعزاوي،

غــربا : مطلب عدد 50751 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد حسن غنجة بن محمد ومن معه

مطلب رقم 51438 - 10 

اسم امللك : لقراقب .

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعوالقراقب. 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 74آ 47 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مولودي بروك ومن معه؛

جنوبـا : مطلب عدد 51439 - 10 ، ورثة بروك عبد الرحمان ومن معه 

وورثة بروك عبد اهلل؛

شرقــا : فهير صالح،

غــربا : رسم عقاري عدد 24147 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر الناصري بن عبد السالم

مطلب رقم 51439 - 10 

اسم امللك : لقراقب .

احملل  ايعيش  أوالد  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعــه 

املدعوالقراقب 

نوعــه : ارض فالحية. 

مساحتـه: 50 آ 04 س.

اجملاورون : 

شمــاال : مطلب عدد 51438 - 10 ؛

جنوبـا : حضراوي خليفة ومن معه؛

شرقــا : ورثة بروك عبد الرحمان،

غــربا : رسم عقاري عدد 24147 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر الناصري بن عبد السالم 

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 25638 - 10 

امللك املسمى: النصيري.

الكائن : مدينة بني مالل احملل املدعو" جنان احلمري".

وقع حتديده في : 06 مارس2003.

طالبة التحفيظ : السيد ة فاطمة انوار بنت محمد ومن معها . 

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  جديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 122 املؤرخة في 02مايو2001 

مطلب رقم 30581 - 10 

امللك املسمى: موزوكار .

الكائن ب : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نسلي 

احملل املدعو" ازغارفال " 

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز موهنا بن حدو ومن معه.

وقع حتديده في : 28 ديسمبر 2004.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 559 املؤرخة في 16 سبتمبر 2009 . 

مطلب رقم 48216 - 10 

امللك املسمى: ملك خديجة .

الكائن ب: مدينة بني مالل احملل املدعو" جتزئة الشكر " 

طالب التحفيظ : السيد السيدة عائشة مساعيف ومن معها .

وقع حتديده في : 08 ابريل 2016.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 944 املؤرخة في 01 فبراير 2017 . 

 

مطلب رقم 51100 - 10 

امللك املسمى: اخلير 2.

الكائن: الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو دار الدباغ

وقع حتديده في: 11ابريل 2019

طالب التحفيظ: ابراهيمي محمد و من معه

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1086 املؤرخة في 23 اكتوبر2019.

    احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية ببني مالل 

                  فريد الشخاوي
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محافظة الناظور

مطلب رقم 15567 - 11 

اسم امللك : امني.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 آر 93 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق والرسم العقاري عدد 4885/11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 4885/11. 

جنوبا: طريق.

غربا: طالب التحفيظ وطريق.

طالب التحفيظ السيد : فراجي احمد بن منصور. 

مطلب رقم 15975 - 11 

اسم امللك : بوزيد.

موقعه: إقليم الناظور ، احملل املدعو: فرخانة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 64 س.

نوعه: بنايتني مكونتني من سفلي وطابق اول ومرفق.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة بوزيد محمد. 

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: ورثة شعيب بوزيد وورثة محمد بوزيد بن عمرو وطريق.

طالب التحفيظ السيد : بوزيد شعيب بن محمد.

مطلب رقم 17097 - 11 

اسم امللك : جدير.

موقعه: مدينة الناظور ، حي براقة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 61 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني ومرفق.

شماال: بوثغات حسن.

شرقا: ازدميوسى ميمون. 

جنوبا: ازدميوسى ميمونة.

غربا: مشروع طريق.

طالب التحفيظ السيد : جدير بنعيسى بن اخلضير.

مطلب رقم 17148 - 11 

اسم امللك : عابد.

موقعه: مدينة الناظور ، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 07 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي ومابني الطابقني وطابقني.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 24815/11،الطلحاوي احمد.

شرقا: التجاني . 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 23692/11.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد : عابد امغار بن عبد السالم.

مطلب رقم 17264 - 11 

اسم امللك : ازيرار.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة زايو .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 39 ار 39 س.

نوعه: ارض عارية يخترقها عمود وخط كهربائي .

اجملاورون:

شماال: ميينة بنت احمد.

شرقا: خميس سالمي. 

جنوبا: طريق.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد : ازيرار قدور بن عالل.

مطلب رقم 17563 - 11 

اسم امللك : بايس.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة احدادا .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:27 س.

نوعه: جزء من بناية مكونة من سفلي وطابق.

اجملاورون:

شماال: ورثة اليماني والرسم العقاري عدد 24508/11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 24508/11 وطريق. 

جنوبا: طريق.

غربا: الرسم العقاري عدد 15627/11.

طالب التحفيظ السيد : عبد احلميد بايس بن محمد.

مطلب رقم 18064 - 11 

اسم امللك : موالي رشيد.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة زايو. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:04 هــ 37 آر 51 س.

نوعه: ارض بها معمل للطوب،بناية مكونة من سفلي وطابق، ثالث 

الزيتون،وجب ويخترقها ممرين متفرعني وعمود  بنايات سفلية،أشجار 

وخط كهربائي.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.
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شرقا: طالب التحفيظ. 

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد: شركة لونا بريك.

مطلب رقم 18322 - 11 

اسم امللك : البوعزاتي.

موقعه: مدينة الناظور ، حي لعراصي .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 04 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني.

اجملاورون:

شماال: طريق.

شرقا: الفونتي بوزيان. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 50610/11.

غربا: بوغافري مصطفى.

طالب التحفيظ السيد : البعزاتي فاطمة بنت محند ومن معها.

مطلب رقم 19237 - 11 

اسم امللك : مجيد.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة اركمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 77 س.

اول  وطابق  سفلي  من  مكونة  فيال  عن  عبارة  بناية  بها  ارض  نوعه: 

ومسبح بئر وكراج وبناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة.

شرقا: املطلب عدد 19631/11. 

جنوبا: ملك اخملتار.

غربا: طريق معبدة.

طالب التحفيظ السيد : عبد السالم وندا بن احمد.

مطلب رقم 19500 - 11 

اسم امللك : اكرام.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 01 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: البرداعي عمر.

شرقا: طريق. 

جنوبا: مجاور غير معروف.

غربا: سعاد بلقبيل.

طالب التحفيظ السيد : كرمي الباركي بن ادريس. 

مطلب رقم 19501 - 11 

اسم امللك : اقوضاض.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة احدادا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 88 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

عدد  العقاري  19502/11،والرسم  عدد  التحفيظ  مطلب  شماال: 

.49084/11

شرقا: محمد السايح. 

جنوبا: طريق معبدة.

غربا: محمد السايح ومطلب التحفيظ عدد 19502/11.

طالب التحفيظ السيد: اقوضاض محمد بن بوزيان.

مطلب رقم 20091 - 11 

اسم امللك : مقبول. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 81 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 54751/11.

شرقا: طريق. 

جنوبا: مجاور غير معروف.

غربا: مطلب التحفيظ  34368/11 ومطلب التحفيظ عدد 33102/11.

طالب التحفيظ السيد: عبد القادر مقبول بن محمد.

مطلب رقم 24623 - 11 

اسم امللك : 11 ب خ س ح تاوريرت الناظور.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة سلوان .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 05 س.

نوعه: ارض عارية يخترقها خط سككي .

اجملاورون:

شماال: املكتب الوطني للسكك احلديدية.

شرقا: مجاور غير معروف. 

جنوبا: املكتب الوطني للسكك احلديدية.

غربا: املكتب الوطني للسكك احلديدية.

طالب التحفيظ السيد : املكتب الوطني للسكك احلديدية.

مطلب رقم 24725 - 11 

اسم امللك : املسعودي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 13 آر 63 س.
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نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني ومرفق،بناية مكونة من 

ويخترقها  بئر،كراج،  قدمية،  بناية،حديقة،بناية سفلية  أساس  سفلي، 

خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: احلسني احميميش.

شرقا: طريق معبدة. 

جنوبا: ورثة عمرو الهادي والطويل حمو.

غربا: طريق عمومي،حموتي عبد القادر وورثة عاللي مولود.

طالب التحفيظ السيد : فظمة املسعودي بنت ميمون. 

مطلب رقم 28538 - 11 

اسم امللك : بنعلي-حجلة.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة احدادا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 96 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي ومابني الطابقني وطابقني.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع

جنوبا: الرسم العقاري عدد 40471/11.

غربا: اجلراري والطريق.

طالب التحفيظ السيد : مجيد بنعلي بن امحمد ومن معه.

مطلب رقم 28565 - 11 

اسم امللك: اهراص . 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة احدادا، احملل املدعو: بويزارزارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 00 ار 97 سنتيار.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول. 

اجملاورون:

شماال: ميمون طيب.

شرقا: ميمون طيب.

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 60429/11.

غربا: زنقة.

طالبة التحفيظ السيدة: رحيمو ركوبي بنت محمد.

مطلب رقم 29094 - 11 

اسم امللك : اعدادية تفرسيت.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة تفرسيت .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 96 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: مجاور غير معروف.

شرقا: ثانوية تفرسيت. 

جنوبا: ثانوية تفرسيت.

غربا: مجاور غير معروف.

طالب التحفيظ السيد : مندوب أمالك الدولة بالناظور.

مطلب رقم 29363 - 11 

اسم امللك: الدحماني. 

موقعه: مدينة الناظور، حي بويزارزارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 96 سنتيار.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول

اجملاورون

شماال: زنقة.

شرقا: محمد سايح.

جنوبا: ورثة قيشو.

غربا: محمد سايح .

طالب التحفيظ السيد: عبد السالم الدحماني بن محمد

مطلب رقم 29888 - 11 

اسم امللك : عسولي. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 ار 98 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق.

شرقا: قيلولي ميينة. 

جنوبا: قيلولي منانة.

غربا: قيلولي رقية.

طالب التحفيظ السيد: عبد العالي عسولي بن مصطفى.

مطلب رقم 31227 - 11 

اسم امللك: ابراهيم . 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو: الثانوية اجلديدة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 74 سنتيار.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني وملحق.

اجملاورون:

شماال: ممر

شرقا: الرسم العقاري عدد: 32302/11.

جنوبا: ممر خاص.

غربا: اعاب حدو، اعراب.

طالب التحفيظ السيد: ابراهيم احلموتي بن محمد.
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مطلب رقم 31261 - 11 

اسم امللك: اجميدا. 

موقعه: إقليم الناظور جماعة العروي، احملل املدعو: شارع الساقية احلمراء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 19 سنتيار

نوعه: بناية مكونة من سفلي وميزانني وطابقني علويني.

اجملاورون

شماال: والشارع ومطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

شرقا: الطري ومطلب التحفيظ عدد: 3941/11. 

جنوبا:ورثة الكورادين ومطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

غربا: بلعيد محمد ومطلب التحفيظ عدد: 3941/11.

طالب التحفيظ السيد: محمد اجميدا بن احميدة

مطلب رقم 33053 - 11 

اسم امللك : كحلي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة العروي .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 98 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 3941/11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 3941/11. 

جنوبا: حنان.

غربا: شاوش احمد.

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

مطلب رقم 33061 - 11 

اسم امللك : عدو.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:52 هــ 46 آر 38 س.

نوعه: ارض عارية بها بناية مكونة من سفلي، أشجار الزيتون،جب،وبئر 

ويخترقها ممر واعمدة وخطوط كهربائية.

اجملاورون:

شماال: نهاري محمد ومطلب التحفيظ عدد 34222/11.

شرقا: احمد االيوبي. 

جنوبا: طريق معبدة.

غربا: الرسم العقاري عدد 49750/11، البوشيخي العربي.

طالب التحفيظ السيد : محمد عدو بن عدو ومن معه.

مطلب رقم 33214 - 11 

اسم امللك : املراجع.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني مرغنني .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 25 ار 12 س.

نوعه: ارض عارية يخترقها ممر عمومي، خط كهربائي وخط هاتفي .

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد امقران وعمرو محمد.

شرقا: ورثة شعيب وعلي. 

جنوبا: محمد املرابط.

غربا: مجاور غير معروف وواد.

طالب التحفيظ السيد : ناظر اوقاف الناظور.

مطلب رقم 33343 - 11 

اسم امللك : بومية.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة احدادا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: جلول فضمة وطريق غير معبدة.

شرقا: جلول فضمة وممر. 

جنوبا: ممر ومطلب التحفيظ عدد 32562/11.

غربا: املنصور رقية وطريق غير معبدة.

طالب التحفيظ السيد : عبد العزيز كعدش.

مطلب رقم 33673 - 11 

اسم امللك : الرتبي. 

موقعه: مدينة الناظور ، شارع تطوان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 97 س.

نوعه: بناية سفلية قدمية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 5176/11 وطريق.

شرقا: طريق. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 11597/11.

غربا: ازحاف محمد،ومطلب التحفيظ عدد 5176/11. 

طالب التحفيظ السيد: محمد الرتبي ابن عمرو ومن معه.

مطلب رقم 33963 - 11 

اسم امللك : امحدب.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:09 هــ 75 آر 53 س.

نوعه: ارض عارية صخرية وبه اشجارالصنوبر.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 3330/11 ومطلب التحفيظ عدد 2669/11 .

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 2669/11 ومجاور غير معروف. 
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جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 5934/11 وورثة أوالد بوعزة .

غربا: امللك البحري.

طالب التحفيظ السيد: الصاحلي عيسى بن مصطفى ومن معه.

مطلب رقم 34016 - 11 

اسم امللك : اكرام.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 ار 05 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول ومرفق.

اجملاورون:

شماال: كالبيلي امني.

شرقا: طريق 

جنوبا: النباش.

غربا: مجاور غير معروف والرسم العقاري عدد 35247/11.

طالب التحفيظ السيد : اكرام كالبيلي بنت عبد الرحمان.

مطلب رقم 34082 - 11 

اسم امللك : اعدادية امجاو.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة امجاو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 ار 69 س.

نوعه: أساس بناية يخترقها ممر متفرع .

شماال: امللك اخلاص للدولة.

شرقا: امللك اخلاص للدولة. 

جنوبا: امللك اخلاص للدولة.

غربا: امللك اخلاص للدولة.

طالب التحفيظ السيد : مندوب أمالك الدولة بالناظور.

مطلب رقم 34206 - 11 

اسم امللك : البوحسناوي 1.

موقعه: مدينة الناظور ، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 88 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: بوضياف احلموتي.

شرقا: معاش احمد. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 34207/11.

غربا: الرسم العقاري عدد 3178/11.

طالب التحفيظ السيد : محمد البوحساني بن العربي.

مطلب رقم 34207 - 11 

اسم امللك : البوحساني 2. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 71 س.

نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 34206/11.

شرقا: معاش احمد. 

جنوبا: وردة احلموتي.

غربا: الرسم العقاري عدد 3178/11. 

طالب التحفيظ السيد: محمد البوحساني بن العربي.

مطلب رقم 34211 - 11 

اسم امللك: عالوي1 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة احدادا، احملل املدعو: ارميام.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 90 سنتيار.

نوعه: ارض عارية..

اجملاورون:

شماال: بورعدة متعنانت..

شرقا: ملك الغير.. 

جنوبا: بورعدة متعنانت.

غربا:الطريق..

طالب التحفيظ السيد: حياة عالوي بنت محمد.

مطلب رقم 34224 - 11 

اسم امللك : الرايس 1.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني انصار، احملل املدعو: اياسنا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 78 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: مجاور غير معروف .

شرقا: بنعيسى بومدياني. 

جنوبا: بنعيسى بومدياني .

غربا: طريق معبدة.

طالب التحفيظ السيد: عبد السالم الرايس بن عبد القادر .

مطلب رقم 34233 - 11 

اسم امللك: ميمون. 

موقعه: اقليم الناظور،جماعة البركانيني، احملل املدعو: اهرويل. .

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 64 ار 86 س.

القطعة رقم 1:

مساحتها: 39 ار 57 س.

نوعها: ارض فالحية بها اشجار.
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اجملاورون:

شماال: ورثة اهرويل عبد القادر..

شرقا: مسلك..

جنوبا: ورثة محمد كلموع..

غربا: واد.

القطعة رقم 2:

مساحتها: 25 ار 29 س.

اول،  وطابق  سفلي  من  مكونة  بناية  بها  فالحية  ارض  نوعها: 

اشجارويخترقها خط كهربائي.

اجملاورون:

شماال:ورثة عبد القادر اهريول..

شرقا: حاج حسن اهريول..

جنوبا:ورثة محمد كلموع..

غربا: مسلك.

طالب التحفيظ: ميمون اهريويل بن عبد القادر.

مطلب رقم 34237 - 11 

اسم امللك : اعمر.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 90 س.

نوعه: بنايتني مكونتني من سفلي.

اجملاورون:

شماال: الرتبي الوزنة وطريق .

شرقا: الطريق. 

جنوبا: ورثة اعراب محمد .

غربا: ملك عبد القادر والرتبي الوزنة.

طالب التحفيظ السيد: اعمر املرابط بن عبد الكرمي .

مطلب رقم 34252 - 11 

اسم امللك : ايديرن ادمار البير. 

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة بني مرغنني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 87 س.

نوعه: عمودين كهربائيني وبرجني.

اجملاورون:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: مجاور غير معروف. 

جنوبا: مجاور غير معروف.

غربا: مجاور غير معروف. 

طالب التحفيظ السيد: اتصاالت املغرب املديرية اجلهوية وجدة.

مطلب رقم 34253 - 11 

اسم امللك : تازغني شعبة بوكركور.

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة تازغني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 37 س.

نوعه: ارض عارية بها بناية سفلية.

اجملاورون:

شماال: مجاور غير معروف .

شرقا: مجاور غير معروف. 

جنوبا: مؤسسة تعليمية.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد: اتصاالت املغرب املديرية اجلهوية وجدة.

مطلب رقم 34302 - 11 

اسم امللك : سدرة احللوف1.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة احدادا .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 89 س.

نوعه: ارض فالحية بها أشجار التني ويخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: طموش بنيس.

شرقا: املسعودي محمد. 

عدد  التحفيظ  ومطلب   35929/11 عدد  العقاري  الرسم  جنوبا: 

.34303/11

غربا: ورثة لعبود.

طالب التحفيظ السيد : محمد عيسى بن محمد.

مطلب رقم 34303 - 11 

اسم امللك : سدرة احللوف.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة احدادا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 18 آر 14 س.

نوعه: ارض عارية بها أشجار ويخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: ورثة لعبود ومطلب التحفيظ عدد 34302/11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 35929/11. 

جنوبا: ممر عمومي.

غربا: ممر عمومي

طالب التحفيظ السيد : محمد عيسى بن محمد.

مطلب رقم 34349 - 11 

اسم امللك : املرابط.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 هــ 21 آر 61 س.

نوعه: ارض عارية بها بناية مكونة من سفلي، أشجار الزيتون،جب،وبئر 

ويخترقها ممر واعمدة وخطوط كهربائية.
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اجملاورون:

شماال: طريق.

شرقا: سلمى املرابط. 

جنوبا: ميمونت املرابط.

غربا: حسن املرابط.

طالب التحفيظ السيد : احلسن املرابط بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 34357 - 11 

اسم امللك : سعيد1.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 54 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني .

اجملاورون:

شماال: عبد العزيز ازدوفال.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 14154/11. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 34358/11.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد : سعيد حنو بن احلسن.

مطلب رقم 34358 - 11 

اسم امللك : سعيد 2.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 58 سنتيار.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 34357/11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 14154/11. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 15018/11.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد : حورية باغل بنت شعيب.

مطلب رقم 34371 - 11 

اسم امللك : دير املدادحة.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 هــ 64 آر 86 س.

نوعه: ارض فالحية وصخرية تخترقها شعبة وخط كهربائي متوسط 

التوتر.

اجملاورون:

القطعة األولى:

شماال: محمد بن براهيم.

شرقا: الرسم العقاري عدد 4443/11. 

جنوبا: ممر عمومي.

عدد  التحفيظ  مطلب  و   34266/11 عدد  التحفيظ  مطلب  غربا: 

.25406/11

القطعة الثانية:

شماال: ممر عمومي.

شرقا: الرسم العقاري عدد 4443/11 

جنوبا: أوالد بلقاسم

غربا: اقوضاض بغداد ومن معه ومطلب التحفيظ عدد 34266/11.

طالب التحفيظ السيد : محمد اقضاض بن الطيب ومن معه.

مطلب رقم 34489 - 11 

اسم امللك : رانا.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة العروي .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:14 ار 85 س.

نوعه: ارض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: مطالب التحفيظ اعداد 33798/11، 33800/11، 33797/11.

شرقا: مطلب عدد 3941/11. 

جنوبا: طريق.

غربا: جحوح إبراهيم، ورثة جحوح بوعرفة.

طالب التحفيظ السيد : ميمون فطومي بن محمد.

مطلب رقم 34502 - 11 

اسم امللك : نسرين.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 29 س.

نوعه: ارض عارية بها بئر.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: مغنوج جمال. 

جنوبا: ملك الغير.

غربا: مغنوج جمال.

طالب التحفيظ السيد : نسرين مغنوج بنت جمال.

مطلب رقم 34503 - 11 

اسم امللك : جمال.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة راس املاء .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 34 س.

نوعه: ارض عارية.
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اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: مغنوج جمال. 

جنوبا: مغنوج عبد الواحد.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد : جمال مغوج بن موسى. 

مطلب رقم 34534 - 11 

اسم امللك : الشريف.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة متسمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 95 س.

نوعه: بنايتني مكونتني من سفلي واربع طوابق وملحق وبجانب منهما 

ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: سعيدي شعيب.

شرقا: سعيدي شعيب. 

جنوبا: اخللفيوي محمد و ورثة احمد مغنوج.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد : عزيز الشريف بن علي.

مطلب رقم 34546 - 11 

اسم امللك : بوتغنانت.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة سلوان .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 35 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: حفحافي فاطمة.

شرقا: بوغرضني نعيمة. 

جنوبا: طريق.

غربا: الرسم العقاري عدد 8360/11 و ملك بنعبو.

طالب التحفيظ السيد : محمد بوتغنانت بن اخملتار.

مطلب رقم 34550 - 11 

اسم امللك : االخوين.

موقعه: مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 98 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 34549/11.

شرقا: طريق. 

جنوبا: حفصة سعيد وحفصة مصطفى.

غربا: العمراوي حورية.

طالب التحفيظ السيد : بنعيسى بوغاللة بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 34561 - 11 

اسم امللك : نسنسي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:07 هــ 33 آر 79 س.

نوعه: ارض عارية بها نبات احللفة ويخترقها طريق عمومي وشعبة.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 34643/11 وطريق.

شرقا: طريق. 

جنوبا: ورثة النسنسي.

غربا: منطقة املياه والغابات ومطلب التحفيظ عدد 34643/11.

طالب التحفيظ السيد : احمد بولهرود بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 34562 - 11 

اسم امللك : حفطالوي.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر 36 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 36732/11.

شرقا: مشروع طريق. 

جنوبا: الرسم العقاري 32301/11.

غربا: الرسم العقاري عدد 36478/11.

طالب التحفيظ السيد : يوسف حفطالوي بن صالح ومن معه.

مطلب رقم 34563 - 11 

اسم امللك : حفطالوي.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر 43 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: عزيزي عبد الرحمان.

شرقا: الرسم العقاري عدد 36732/11. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 36478/11.

غربا: مجاور غير معروف.

طالب التحفيظ السيد : يوسف حفطالوي بن صالح ومن معه.
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مطلب رقم 34564 - 11 

اسم امللك : حفطالوي.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر 58 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 35900/11.

شرقا: مجاور غير معروف. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 37449/11.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد : يوسف حفطالوي بن صالح ومن معه.

مطلب رقم 34697 - 11 

اسم امللك : مدارك نارو. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:19 هــ 62 آر 65 س.

نوعه: ارض عارية بها عمود كهربائي ويخترقها خط كهربائي متوسط 

التوتر وشعبتني وممر عمومي.

اجملاورون:

شماال: ورثة أوالد حدو.

شرقا: ورثة أوالد خلضر والرسم العقاري عدد49750/11. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 49750/11 وورثة أوالد خلضر.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40107/11 وورثة أوالد حدو. 

طالب التحفيظ السيد: عبد السالم بوعمارة بن محمد.

مطلب رقم 34724 - 11 

اسم امللك : اليزيدي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة احدادا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 31 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول وطابق ثاني في طور اإلجناز 

ومرفق.

اجملاورون:

شماال: مجاور غير معروف .

شرقا: مجاور غير معروف. 

جنوبا: طريق .

غربا: مجاور غير معروف.

طالب التحفيظ السيد: ميمون اليزيدي بن عيسى.

مطلب رقم 34727 - 11 

اسم امللك : عبد السالم.

موقعه: مدينة الناظور ، حي عريض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 21 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مجاور غير معروف. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 52036/11 وحليش كرمي.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد : شركة كوستيموب سعيد.

مطلب رقم 34788 - 11 

اسم امللك : سعيد1.

موقعه: مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 آر 54 س.

نوعه: ارض عارية بها شجرة الزيتون.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: مسعودي ميمون. 

جنوبا: عبد السالم دوحو.

غربا: بلعربي محمد.

طالب التحفيظ السيد : اجلرودي سعيد بن حمو.

مطلب رقم 34789 - 11 

اسم امللك : بزغود.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر 01 س.

نوعه: ارض عارية يخترقها رصيف.

اجملاورون:

شماال: ورثة جياللي محمد.

شرقا: الرسم العقاري عدد 21237/11. 

جنوبا: الطريق رقم 612.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 33393/11.

طالب التحفيظ السيد : احمد بزغود بن عبد القادر.

مطلب رقم 34864 - 11 

اسم امللك : الولي الصالح سيدي حلسن.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 99 س.

نوعه: أرض بها ضريح .

اجملاورون:

شماال: مصطفى املدارسي.

شرقا: طريق وشعبة. 
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جنوبا: اشبان احمد.

غربا: ملك االوقاف.

طالب التحفيظ السيد: ناظر اوقاف الناظور.

مطلب رقم 34908 - 11 

اسم امللك : طلبيوي.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة متسمان.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 05 آر 51 س.

من  مكونة  بناية  اول،  وطابق  سفلي  من  مكونة  بناية  نوعه: 

سفلي،حديقة وجب.

اجملاورون:

شماال: ممر وجنيم ازحاف.

شرقا: ممر ،ورثة اوعزة،محمد اوعزة. 

جنوبا: ممر، محمد اوعزة.

غربا: محمد اوعزة، ورثة اوعزة وجنيم ازحاف.

طالب التحفيظ السيد : زبيدة طلبيوي بنت احمد ومن معها.

مطلب رقم 34954 - 11 

اسم امللك : الصاحلي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة امجاو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 23 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

شماال: مجاور غير معروف.

شرقا: ممر. 

جنوبا: ممر.

غربا: ورثة صاحلي ميمون.

طالب التحفيظ السيد : الطاهر الصاحلي بن ميمون.

مطلب رقم 34957 - 11 

اسم امللك: اشمالال 2. 

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة افرني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 هــ 20 ار 28 سنتيار.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون، بئر، بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: شعيب عالل حمو.

شرقا: احمد موح. 

جنوبا: طريق عمومية.

غربا: ورثة شعيب حدو.

طالب التحفيظ السيد: الشماللي عالل محند موح

مطلب رقم 35013 - 11 

اسم امللك: اسماعيلي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة البركانيني. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:21 ار 79 سنتيار.

نوعه: ارض فالحية يخترقها ممر.

اجملاورون

شماال: الطريق، الرسم العقاري عدد: 48383/11.

شرقا: طالب التحفيظ، مطلب رقم : 35103/11.

جنوبا: اغاربي دودوح.

غربا: اسماعيلي خدومة.

طالبة التحفيظ السيدة: خديجة اسماعيلي بنت محمد

مطلب رقم 35152 - 11 

اسم امللك: مسرية. 

موقعه: اقليم الناظور جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ار 66 سنتيار.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون

شماال: زنقة، الرسم العقاري عدد: 3340/11.

شرقا: الرسم العقاري عدد: 16145/11.

جنوبا: ورثة بنزيزا مهدي.

غربا: الرسم العقاري عدد: 12162/11.

طالب التحفيظ السيد: محمد مسرية ن البكاي.

مطلب رقم 35178 - 11 

اسم امللك: التبعوني . 

موقعه: مدينة الناظور، حي اوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 98 سنتيار.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول. 

اجملاورون:

شماال: دراز مصطفى.

شرقا: الطريق.

جنوبا: دراز محمادي.

غربا: دراز اخلضير.

طالب التحفيظ السيد: سعيد التبعوني بن شعيب ومن معه.

مطلب رقم 35189 - 11 

اسم امللك: املامون

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة تزغيني.

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 93 سنتيار.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول وملحق.

اجملاورون

شماال: فاطمة انانو.

شرقا: املامون ميمون..
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جنوبا: الشارع..

غربا: املنصوري محمد، الرسم العقاري عدد: 66448/11.

طالب التحفيظ السيد: محمد املامون بن محمد..

مطلب رقم 35193 - 11 

اسم امللك: بوزيان. 

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 06 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 34155/11.

شرقا: الشارع.

جنوبا:الرسم العقاري عدد: 51693/11.

غربا: الرسم العقاري عدد: 65193/11.

طالب التحفيظ السيد:بوزيان بلحسن بن محمد.

مطلب رقم 35214 - 11 

اسم امللك: تاغوات 

موقعه: إقليم الدريوش جماعة عني الزهرة، احملل املدعو: دوار اوالد ميمون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 ار 23 سنتيار

نوعه:ارض عارية تخترقها سقاية.

اجملاورون

شماال: ورثة حزيون عبد السالم.

شرقا: بغداد االسباوي. 

جنوبا:االسباوي رحال.

غربا: االسباوي بغداد، حزيون عمار.

طالب التحفيظ السيد: عمرو قجوعة بن امحند.

مطلب رقم 35243 - 11 

اسم امللك: احلموتي. 

موقعه: اقليم الناظور جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 ار 96 سنتيار

نوعه: ارض بها مؤسسة تعليمية، ساحة، اشجار.

اجملاورون

شماال: الرسمني العقاريني عدد: 1670/11 و 23683/11.

شرقا: الرسم العقاري عدد: 49853/11، احلموتي مصطفى.

جنوبا: الشارع.

غربا: الشارع.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى احلموتي بن احلاج مصطفى ومن معه.

مطلب رقم 35278 - 11 

اسم امللك: بلغيران. 

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة امطالسة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 03 هــ 41 ار 10 س. 

مائي،  صهريج  بئر،  جبني،  بها  بسياج،  محاطة  فالحية  ارض  نوعه: 

اسطبل، اشجار متنوعة، ويخترقها شعبة و خط كهربائي منخفض 

التوتر..

اجملاورون:

شماال: تيراش عالل..

شرقا: عبد املالك تيراش..

جنوبا:الطريق..

غربا: بوعالال قجوع.

طالب التحفيظ السيد: محمد ويتويت بن موسى.

مطلب رقم 35291 - 11 

اسم امللك : البوصفي-البجكوري.

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة امطالسة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 19 آر 09 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون، بناية سفلية وجب.

اجملاورون:

شماال: الرياني مولود،ممر.

شرقا: طريق . 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 35292/11.

غربا: ورثة بولهدود محند.

طالب التحفيظ السيد : عالل البوصوفي بن محند ومن معه.

مطلب رقم 35311 - 11 

اسم امللك : االدريسي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة سلوان. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 29 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: مجاور غير معروف.

شرقا: ورثة االدريسي محمد. 

جنوبا: ورثة االدريسي محمد.

غربا: ممر.

طالبة التحفيظ السيدة: االدريسي فتيحة بنت محمد.

مطلب رقم 35315 - 11 

اسم امللك : امللعب.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة متسمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 هــ 53 آر 43 س.
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نوعه: ارض فالحية.

اجملاورون:

القطعة األولى:

شماال: ورثة احلاج بوعزة و ممر وورثة احلاج عبد السالم حدو عزا.

شرقا: ورثة احلاج عبد السالم حدو عزا وممر وورثة استوتن. 

جنوبا: طريق.

غربا: ورثة حمادي اوحود وورثة احلاج بوعزة. 

القطعة الثانية:

شماال: طريق.

شرقا: ورثة استوتن. 

جنوبا: مجاور غير معروف.

غربا: اوحود ادريس.

طالب التحفيظ السيد: ناظر اوقاف الناظور

مطلب رقم 35345 - 11 

اسم امللك : نافع . 

موقعه: مدينة الناظور ، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 86 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق.

شرقا: بركاني عبد الرحمان. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 29860/11.

غربا: سلطانة محمد العربي.

طالب التحفيظ السيد: نافع العثماني بن محمد.

مطلب رقم 35366 - 11 

اسم امللك : الزعراوي. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:06 هــ 09 ار 53 س.

مائي،بنايتني  واللوز، شعبة، حوض  الزيتون  أشجار  عارية،  ارض  نوعه: 

أعمدة  جب،   ، الطابقني  ومابني  سفلي  من  مكونة  بناية  سفليتني، 

كهربائية وخط كهربائي.

اجملاورون:

شماال: ورثة اخملتار بن صالح.

شرقا: الرسم العقاري عدد 58455/11 ومجاور غير معروف. 

جنوبا: ورثة حليمة بنت امحمد.

غربا: ممر. 

طالب التحفيظ السيد: محمد الزعراوي بن علي.

مطلب رقم 35395 - 11 

اسم امللك : الهواري. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة ازغنغان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 01 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: طريق.

شرقا: طالب التحفيظ. 

جنوبا: محمد معدن ومن معه.

غربا: ممر. 

طالب التحفيظ السيد: سومية الهواري بنت محمادي.

مطلب رقم 35477 - 11 

اسم امللك: عبدو2. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 78 ار 84 سنتيار.

نوعه: ارض فالحية بها بئر وصهريج مائي.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: طريق عمومية. 

جنوبا: طريق عمومية.

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ السيد: عزوز عبد الرفيق بن احمد.

مطلب رقم 35486 - 11 

اسم امللك: الزهراء. 

موقعه: اقليم الناظور،جماعة سلوان .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 ار 15 سنتيار.

نوعه:ارض عارية. 

اجملاورون:

شماال: ورثة بوغرداين محمد.

شرقا: ورثة بوغرداين احمد .

جنوبا: ورثة بوغرداين عمار.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: مصطفى بوغرضني بن بوعرفة ومن معه.

مطلب رقم 35498 - 11 

اسم امللك: فدان.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة الدريوش، احملل املدعو: واد اسالن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 35 س.
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نوعه: ارض عارية.

اجملاورون

شماال: املرابط حسن.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: الوكيلي عبد السالم.

طالب التحفيظ السيد: امحمد مسعودي بن مسعود.

مطلب رقم 35523 - 11 

اسم امللك: وكساني 

موقعه:اقليم الناظور، جماعة احدادا ، احملل املدعو: بويزارزارن. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 10 سنتيار.

نوعه:ارض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 28857/11، طالب التحفيظ.

شرقا: ممر، حبيبة قوبع.

جنوبا: سليمان.

غربا: عمار محمادي

طالب التحفيظ السيد: احمد وكساني بن محمد.

مطلب رقم 35538 - 11 

اسم امللك: مخوت. 

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة تفرسيت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 80 سنتيار.

نوعه:بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال:الطريق.

شرقا: مجيد عبد السالم.

جنوبا: مخوت عبد اهلل.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: علي مخوت بن عبد اهلل.

مطلب رقم 35557 - 11 

اسم امللك: السوسي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 88 سنتيار.

نوعه: ارض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: الطريق

شرقا: املكناسي، الرسم العقاري عدد: 31149/11.

جنوبا:فرحات محمد.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: حسن السوسي بن احمد

مطلب رقم 35569 - 11 

اسم امللك: محمد شمالل 

موقعه: مدينة الناظور ، حي اوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 99 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة شمالل حدو.

شرقا: شمالل احمد.

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 38507/11 ومطلب رقم : 25505/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 35568/11.

طالب التحفيظ السيد: محمد شمالل بن احلسن.

مطلب رقم 35593 - 11 

اسم امللك : العمراني.

موقعه: مدينة الناظور ، حي أوالد ميمون .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 29 س.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني ومرفق.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: زنقة. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 32559/11.

غربا: الرسم العقاري عدد 3382.

طالب التحفيظ السيد : رشيدة العمراني بنت احمد.

مطلب رقم 35631 - 11 

اسم امللك : بجدي1.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 آر 57 س.

وبناية مكونة من  بناية مكونة من سفلي وطابقني  بها  أرض  نوعه: 

سفلي وجب ومرفق.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 31018/11.

شرقا: ممر عمومي.

جنوبا: ورثة بجدي محمد.

غربا: طالب التحفيظ وقادري حسن.

طالبة التحفيظ السيدة : إبراهيم بجدي بن عبد السالم.
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مطلب رقم 35636 - 11 

اسم امللك : بوغبرة اقوير عالل.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال اجلبل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 54 س.

نوعه: ارض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون:

شماال: ورثة الرايس عبد القادر،ورثة العباسيني،احلاج محند الهادي.

شرقا: ورثة بلعيد املدني. 

جنوبا: محمد الطيب.

غربا: احمد اعلو.

والدريوش  الناظور  إقليمي  اوقاف  ناظر   : السيد  التحفيظ  طالب 

نيابةعن األوقاف العامة.

مطلب رقم 35637 - 11 

اسم امللك : بوغبرة 1.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال اجلبل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 23 س.

نوعه: ارض فالحية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: ورثة اعباسيني.

شرقا: ورثة اعباسيني ومحمد بن محمد عيسى. 

جنوبا: محمد بن محمد عيسى.

غربا: ورثة محمد بلعيد املدني.

والدريوش  الناظور  إقليمي  اوقاف  ناظر   : السيد  التحفيظ  طالب 

نيابةعن األوقاف العامة.

مطلب رقم 35638 - 11 

اسم امللك : بوغبرة 3.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال اجلبل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 24 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: ورثة اعباسيني.

شرقا: ورثة بلعيد املدني وورثة اعباسيني. 

جنوبا: عمرو موح عيسى.

غربا: ورثة اعباسيني.

والدريوش  الناظور  إقليمي  اوقاف  ناظر   : السيد  التحفيظ  طالب 

نيابةعن األوقاف العامة.

مطلب رقم 35641 - 11 

اسم امللك : افنيس 2.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 20 ار 09 س.

نوعه: ارض فالحية بها أشجار مختلفة ويخترقها ممر.

شماال: ورثة سروتي.

شرقا: ورثة سروتي. 

جنوبا: واد تاغدامية.

غربا: احلاج اخملتار محمد السروتي.

والدريوش  الناظور  إقليمي  اوقاف  ناظر   : السيد  التحفيظ  طالب 

نيابةعن األوقاف العامة.

مطلب رقم 35749 - 11 

اسم امللك : اضريس.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 82 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: ورثة ميمون حدو تزغني.

شرقا: ورثة محمد البوهالي . 

جنوبا: ورثة حلمام.

غربا: ورثة حلمام.

طالب التحفيظ السيد : نور الدين اضريس بن محمد.

مطلب رقم 35756 - 11 

اسم امللك : جتديت.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة ازغنغان. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 19 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول ومرفق.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: طريق معبدة. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 58516/11.

غربا: احلاج محمد وزنقة.

طالب التحفيظ السيد: عبد السالم الطاهري بن احمد.

مطلب رقم 39875 - 11 

اسم امللك : ايار اعراب.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة اغنغان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 08 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: زغبوبي حسن.

شرقا: علي حناوي. 
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جنوبا: الرسم العقاري عدد 29787/11.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: محمد بوشالغم بن احمد.

مطلب رقم 39901 - 11 

اسم امللك : زريوح 1 . 

موقعه: مدينة الناظور ، حي لعراصي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 89 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة.

شرقا: طريق معبدة. 

جنوبا: جمال البوليسي.

غربا: بوزحزاح كرمي و بوزحزاح ميمون.

طالب التحفيظ السيد: محمد زريوح بن قاسم ومن معه.

مطلب رقم 39907 - 11 

اسم امللك: دوز. 

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 38 سنتيار.

نوعه: ارض عارية يخترقها خطني هاتفيني وخط كهربائي وممر.

اجملاورون:

شماال: مصطفى مدغري، الطريق.

شرقا: مصطفى مدغري. 

جنوبا: مصطفى مدغري.

غربا: مصطفى مدغري، الطريق..

طالب التحفيظ السيد: سمير دوز بن محمد

مطلب رقم 39909 - 11 

اسم امللك : دلهو. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بوعرك.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 55 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ضريفة بودونتي وخديجة بودونت.

شرقا: احلاج محند. 

جنوبا: طريق عمومي.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد: محمد دلهو بن البشير.

مطلب رقم 39945 - 11 

اسم امللك: فريد . 

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 90 سنتيار.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد: 14757/11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: أفقير عبد السالم.

غربا: بولكاز حسن ومن معه، مطلب التحفيظ عدد: 30899/11

طالب التحفيظ السيد: ازواغ فريد بن محمد.

مطلب رقم 40066 - 11 

اسم امللك: بطاط 

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة افرني، احملل املدعو: تيطوسني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ه 69 ار 85 سنتيار.

نوعه:ارض فالحية بها اشجار الزيتون، ثالثة أبار، جب و بناية سفلية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: ورثة باديش.

جنوبا: الواد.

غربا: ورثة محند ملقدم.

طالب التحفيظ السيد: محمادي بطاط بن محند.

مطلب رقم 40408 - 11 

اسم امللك : توتوحي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة ازغنغان .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 90 س.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال:طريق.

شرقا: مجاور مجهول. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 16297/11.

غربا: عبد اهلل الشريف.

طالب التحفيظ السيد : صديق املنصوري بن ميمون.

مطلب رقم 40767 - 11 

اسم امللك: فدان وضريس1

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة رأس املاء، احملل املدعو: حي النهضة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:23 ار 99 سنتيار

نوعه: ارض عارية

اجملاورون

شماال: الرسم العقاري عدد: 32578/11.

شرقا: ورثة اضريس حمو.
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جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: ورثة اضريس محمد.

طالب التحفيظ السيد: عبد اهلل اضريس بن عبد القادر.

مطلب رقم 40768 - 11 

اسم امللك: فدان وضريس. 2

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو: حي النهضة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 27 ار 79 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: ورثة اضيس حمو.

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 28783/11.

غربا: ورثة اضريس محمد.

طالب التحفيظ السيد: عبد اهلل اضريس بن عبد القادر.

مطلب رقم 40782 - 11 

اسم امللك : ملك بنور.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني اوكيل أوالد محند .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:07 هــ 07 ار 84 س.

نوعه: ارض فالحية بها أشجار وبناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال:ورثة بونور.

شرقا: طريق عمومي. 

جنوبا: قطاع ضم األراضي املسمى –كارت-

غربا: مطلب التحفيظ عدد 4584/11.

طالب التحفيظ السيد : عمرو بنور بن محمد.

مطلب رقم 40816 - 11 

اسم امللك:. سيدي موسى

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني انصار، احملل املدعو: سيدي موسى.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 56 سنتيار.

نوعه: ارض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون

شماال: العمري عبد الرحيم.

شرقا: العمري عبد الرحيم.

جنوبا: حديقة، العمري عبد الرحيم.

غربا: ممر خاص.

طالبة التحفيظ السيدة: خديجة الريحاني بنت محمد ومن معه.

مطلب رقم 40871 - 11 

اسم امللك: فرحية2. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: فرحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 05 سنتيار.

نوعه:ارض عارية. 

اجملاورون:

شماال: زياني ميمونت.

شرقا: مسلك عمومي .

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 40872/11 و زياني فاطمة.

طالب التحفيظ السيد: عجاجي احلسني بن محمد.

مطلب رقم 40872 - 11 

اسم امللك: فرحية1.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: فرحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 73 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 40871/11.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: الطريق.

غربا: زياني فاطمة.

طالب التحفيظ السيد: عجاجي احلسني بن محمد.

مطلب رقم 40899 - 11 

اسم امللك: قوبع 

موقعه: اقليم الدريوش ، جماعة تفرسيت، احملل املدعو: دوار حمودة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 ار 64 سنتيار

اشجار  و  علويني  وطابقني  سفلي  من  مكونة  بناية  بها  ارض  نوعه: 

متنوعة. 

اجملاورون: 

شماال: قوبع محمد.

شرقا: ورثة قوبع شعيب

جنوبا: الطريق

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: قوبع عمر بن شعيب.

مطلب رقم 40937 - 11 

اسم امللك: مالك. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة ازغنغان، احملل املدعو: العمال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 55 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: نور الدين دحوتي.

شرقا:ورثة محمد القانون.

جنوبا: عالل بوزيت.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ: عبد املالك هنو بن بنعيسى.
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مطلب رقم 40967 - 11 

اسم امللك: اشن 5. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 07 ار 40 سنتيار.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق وملحق.

اجملاورون:

شماال: طريق.

شرقا:بلقاسم مصطفى ومطلب التحفيظ عدد 3941/11.

جنوبا: طالبي ميمون ومطلب التحفيظ عدد 3941/11.

غربا: األرياف ومطلب التحفيظ عدد 3941/11.

طالب التحفيظ: احمد امليري بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 41010 - 11 

اسم امللك : فيت.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 90 س.

من  مكونة  بناية  ومرفق،  اول  وطابق  سفلي  من  مكونة  بناية  نوعه: 

سفلي، مسبح ، حديقة وجب.

اجملاورون:

شماال: خالد لغريب.

شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 34356/11.

غربا: بولهدارج امحند.

طالب التحفيظ السيد : مصطفى الطاهري بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 41044 - 11 

اسم امللك : رشيد1.

موقعه: مدينة الناظور ، حي ابوعجاجا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 23 س.

نوعه: ارض عارية.

شماال: طريق.

شرقا: طريق. 

جنوبا: حسني شعيب.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 41042/11.

طالب التحفيظ السيد : رشيد بلواد بن عبد الوافي.

مطلب رقم 41069 - 11 

اسم امللك : بلغو.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 18 آر 16 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: طريق،والرحاوي التجاني.

شرقا: فاطمة الغبوديو خالد البوجي . 

جنوبا: خالد البوجب، ومطلب التحفيظ عدد 41070/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 41070/11 و ممر.

طالب التحفيظ السيد : عمرو بلغو بن بوصفية.

مطلب رقم 41070 - 11 

اسم امللك : بوشيحة.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني شيكر. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 19 آر 03 س.

نوعه: ارض عارية بها بئر.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 41069/ وممر11.

شرقا: خالد البوجي ومطلب التحفيظ عدد 41069/11. 

جنوبا: خالد البوجي و ميمونة العبوتي.

غربا: ميمونة العبوتي و ممر.

طالب التحفيظ السيد: املومن بوشيحة بن محمد.

مطلب رقم 41082 - 11 

اسم امللك : اوراغ.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 24 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 3941/11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 3941/11. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 3941/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 3941/11.

طالب التحفيظ السيد : موسى اوراغ بن محمد.

مطلب رقم 41091 - 11 

اسم امللك : بالعوشي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة البركانيني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 04 آر 86 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: امللك البحري.

شرقا: زريوح ميمون. 
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جنوبا: زريوح متيمونت وزريوح فضمة.

غربا: زريوح ميمون.

طالب التحفيظ السيدة: عبد الرحيم بالعوشي بن احمد.

مطلب رقم 41096 - 11 

اسم امللك : امليري. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 47 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 3941/11.

شرقا: طريق معبدة. 

جنوبا: طريق معبدة.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 3941/11. 

طالب التحفيظ السيد: امليري احمد بن محند.

مطلب رقم 41114 - 11 

اسم امللك : بوزيان. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة أوالد داوود ازخانيني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 37 آر 11 س.

نوعه: ارض فالحية بها بنايات واشجار الزيتون وجب وارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 52603/11 و ورثة البصراوي واحملياوي محمد.

شرقا: احملياوي محمد. 

جنوبا: احملياوي محمد.

غربا: احملياوي محمد وورثة البصراوي. 

طالب التحفيظ السيد: احملياوي بوزيان بن محمد.

مطلب رقم 41176 - 11 

اسم امللك: الرملية3

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: لفرحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:51 ار 03 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 33675/11.

جنوبا: الطريق

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 34689/11.

طالب التحفيظ السيد: الطيبي ميلود بن احلاج الطيب.

مطلب رقم 41177 - 11 

اسم امللك: الرملية5 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: فرحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 ار 27 سنتيار.

نوعه:ارض عارية بها بناية مهجورة.

اجملاورون:

شماال: محمد طيبي.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: الطيبي امليلود بن احلاج الطيب.

مطلب رقم 41178 - 11 

اسم امللك: الرملية1 . 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: فرحية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 61 ار 83 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد: 34687/11.

طالب التحفيظ السيد: الطيبي امليلود بن احلاج الطيب.

مطلب رقم 41179 - 11 

اسم امللك : الرملية4.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:27 ار 31 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون: 

القطعة األولى:

شماال: التايبي محمد والتايبي عبد الكرمي.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 34690/11. 

جنوبا: الواد.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 33674/11.

القطعة الثانية:

شماال: الواد.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 34690/11. 

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 33674/11.

طالب التحفيظ السيد: الطيبي امليلود بن الطيب.
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مطلب رقم 41180 - 11 

اسم امللك: الرملية 2.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: فرحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:51 ار 96 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون

شماال: الطريق.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 34688/11.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: الطيبي ميلود بن احلاج الطيب.

مطلب رقم 41189 - 11 

اسم امللك : ملك برمضان.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة البركانيني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 هــ 25 آر 20 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار وخربة.

اجملاورون:

القطعة األولى:

شماال: ورثة أوالد عيشة.

شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 42602/11.

غربا: اعديرك امحمد.

القطعة الثانية:

شماال: ورثة أوالد عيشة.

شرقا: واد. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 42602/11.

غربا: ممر عمومي.

طالب التحفيظ السيد: ميلود برمضان بن عبد الكرمي ومن معه.

مطلب رقم 41194 - 11 

اسم امللك: اللة محجوبة1. 

موقعه: اقليم الناظور،جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: اللة محجوبة.. .

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 ه 28 ار 65 س. 

القطعة رقم 1

مساحتها: 01 ه 15 ار 29 س

نوعها: ارض عارية.

اجملاورون

شماال: مطلب رقم : 33288/11، ملك الغير.

شرقا: ملك الغير

جنوبا: مسلك عمومي.

غربا: مطلبي التحفيظ عدد: 41195/11 و 35650/11.

القطعة رقم 2

مساحتها: 02 ه 13 ار 36 س

نوعها: ارض عارية تخترقها شعبات 

اجملاورون

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: ملك الغير.

جنوبا: ملك الغير

غربا: ملك الغير

طالب التحفيظ: كرمي بن احميدة حداد.

مطلب رقم 41195 - 11 

اسم امللك: اللة محجوبة 2. 

موقعه: اقليم الناظور،جماعة اوالد ستوت، احملل املدعو: اللة محجوبة 2. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 11 ه 25 ار 38 سنتيار

وخط  شعبات  وتخترقها  مهجورة  بناية  بها  فالحية  ارض  نوعه: 

كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 40925/11.

عدد:  التحفيظ  مطلب  واد،   ،56336/11 عدد:  العقاري  الرسم  شرقا: 

.41194/11

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 35650/11..

غربا: : مطلب التحفيظ عدد: 40925/11 و حمداوي محند

طالب التحفيظ السيد: كرمي بن احميدة حداد.

مطلب رقم 41197 - 11 

اسم امللك: حكيم . 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 17 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: ميمون ازعر.

شرقا: طريق. 

جنوبا: ميمون ازعر.

غربا: ميمون ازعر.

طالب التحفيظ السيد: حكيم حواتي بن بوزيان.

مطلب رقم 42855 - 11 

اسم امللك : اشمشيون.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة البركانيني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 48 آر 77 س.



عدد 1131 - 13 محرم 1442 )02 سبتمبر 2020(3918

وعمود  التوتر  متوسط  كهربائي  خط  يخترقها  عارية  ارض  نوعه: 

كهربائي.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 41791/11 .

شرقا: ورثة قدور محمد اسماعيل.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 41758/11 .

غربا: مطلب التحفيظ عدد 41760/11 وطريق.

طالب التحفيظ السيدة: حادة حدودي بنت محمد.

مطلب رقم 42861 - 11 

اسم امللك : بودهان.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 51 س.

نوعه: بناية قدمية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 3941/11.

شرقا: طريق معبدة. 

جنوبا: طريق معبدة.

غربا: مجاهر غير معروف.

طالب التحفيظ السيد : عبد الرحمان بودهان بن احميدا.

مطلب رقم 42912 - 11 

اسم امللك: بوزيان

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 16 سنتيار.

نوعه: ارض بها اساس البناء.

اجملاورون

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 41028/11.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد: 42913/11.

غربا: الرسم العقاري عدد: 49597/11 و 49598/11.

طالب التحفيظ السيد: سمير بوزيان بن محمد.

مطلب رقم 42938 - 11 

اسم امللك: احلموتي. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو: املدرسة اجلديدة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 01 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد: 59509/11.

شرقا: عبد الرحمان بلغاطة ومن معه.

جنوبا: عبد الرحمان بلغاطة ومن معه..

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ: احلسني حموتي بن سعيد.

مطلب رقم 42964 - 11 

اسم امللك : الزايدي

موقعه: مدينة الناظور ، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 24 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابقني ومرفق.

شماال: إبراهيم عثماني.

شرقا: محمادي ورطاسي. 

جنوبا: طريق.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد : عبد الكرمي الزايدي بن عبد القاسم.

مطلب رقم 42970 - 11 

اسم امللك : بلهادي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة حاسي بركان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 14 هــ 62 آر 46 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر وواد وكهف صخري.

اجملاورون:

شماال: ميمون مقران،وبنشالل.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 18751/11،عمر سعدية و محمد سعدية. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 18751/11 وورثة لغزاوي.

غربا: ورثة طاهر موسى.

طالب التحفيظ السيد : بلهادي قدور بن محمد.

مطلب رقم 42978 - 11 

اسم امللك : مقراني. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة حاسي بركان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 هــ 64 آر 55 س.

نوعه: ارض فالحية تخترقها شعبتني.

اجملاورون:

شماال: طريق معبدة.

شرقا: مطالب التحفيظ اعداد:18751/11، 5402/11، 4794/11. 

جنوبا: منطقة صبرة.

غربا: منطقة صبرة. 

طالب التحفيظ السيد: عائشة مقراني بنت سالم ومن معها.
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مطلب رقم 43006 - 11 

اسم امللك : الفني 67. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني انصار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01 ار 96 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: طريق معبدة. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 65215/11.

غربا: الفني خالد.

طالب التحفيظ السيد: الفني عبد املالك بن محمد.

مطلب رقم 43008 - 11 

اسم امللك: الفكالني. 

موقعه: اقليم الناظور، جماعة ازغنغان، احملل املدعو: حي الرويسي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 03 سنتيار.

نوعه:بناية مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال: بغداد شرقاوي، ممر.

شرقا: ازعوم احمد.

جنوبا: الشارع.

غربا: ازعوم ميمون.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى الفكالني بن احمد.

مطلب رقم 43014 - 11 

اسم امللك : ازدوفل.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة احدادا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 45 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون:

شماال: خميسة عطالتي وممر عمومي .

شرقا: ممر عمومي وميمون درقاوي. 

جنوبا: ميمون درقاوي و محمد بنعيسى .

غربا: خميسة عطالتي ومحمد بنعيسى.

طالب التحفيظ السيد: الياس ازدوفل بن ميمون .

مطلب رقم 43036 - 11 

اسم امللك : اقشار ضياء الدين. 

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 12 ار 75 س.

بها  حديقة  اول،  وطابق  ارض  حتت  من  مكونة  بناية  بها  ارض  نوعه: 

أشجار ،بئر وحوض مائي.

اجملاورون:

شماال: ورثة شهبون.

شرقا: اكبوع محمد. 

جنوبا: طريق عمومي.

غربا: ورثة اجناو محمد.

طالب التحفيظ السيد: عيسى اقشار بن حمو.

مطلب رقم 43066 - 11 

اسم امللك : لطفي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة راس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:04 هــ 18 آر 40 س.

نوعه: ارض فالحية يخترقها شعبة وممر عمومي.

اجملاورون:

شماال: ورثة بوشالغم .

شرقا: االدريسي رشيد ومن معه. 

جنوبا: ممر عمومي .

غربا: االدريسي عبد الرحمان ومن معه.

طالب التحفيظ السيد: ملنور كرميي بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 43075 - 11 

اسم امللك : داوود. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب انباشا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 02 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق ومرفق.

اجملاورون:

شماال: حسن واحلاج امحمد.

شرقا: زنقة. 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 32923/11.

غربا: ورثة النباش. 

طالب التحفيظ السيد: خليفة الداودي بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 43077 - 11 

اسم امللك : اميرة.

موقعه: مدينة الناظور ، حي أوالد ميمون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 67 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وثالث طوابق ومرفق.

اجملاورون:

شماال: طريق غير معبدة .

شرقا: نصيري عائشة. 
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جنوبا: نصيري صليح .

غربا: نصيري صليح.

طالب التحفيظ السيد: وليد الداودي بن خليفة ومن معه.

مطلب رقم 43080 - 11 

اسم امللك : الوافي.

موقعه: مدينة الناظور ، حي بوسردون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 09 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وطابق.

اجملاورون:

شماال: طريق.

شرقا: البوعزاتي محمد. 

جنوبا: اليعكوبي مصطفى وجاور غير معروف .

غربا: العدوتي محمد.

طالب التحفيظ السيد: الوافي فتيحة بنت احلطاب.

 

مطلب رقم 43135 - 11 

اسم امللك : تغزوت.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة احدادا .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 14 آر 33 س.

نوعه: ارض عارية يخترقها خط كهربائي منخفظ التوتر وطريق غير معبدة.

اجملاورون:

عباسي  وورثة  السالم  عبد  احلسني،ازواغ  ميمونت،  ازواغ  ورثة  شماال: 

عبد اهلل.

شرقا: ممر عمومي. 

جنوبا: ممر عمومي.

غربا: عبد الرحمان الهديني.

طالب التحفيظ السيد : عبد الواحد بوحامد بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 43144 - 11 

اسم امللك : ابطوي.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بوعرك .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 58 س.

نوعه: بناية مكونة من سفلي وبناية مكونة من سفلي وطابق.

اجملاورون:

شماال: املرابط محمد.

شرقا: اشرقي جنيمة لهالل عزيز. 

جنوبا: محو مصطفى.

غربا: ممر عمومي.

طالب التحفيظ السيد : سعاد ابطوي بنت الهادي.

مطلب رقم 43161 - 11 

اسم امللك: طارق.

موقعه: اقليم الناظور ، جماعة بني انصار، احملل املدعو: حي اوالد علي عمرو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 09 ار 27 سنتيار.

نوعه: ارض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: ممر

شرقا: مطلب التحفيظ عدد: 29640/11، ورثة قريش.

جنوبا: مسلك.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: طارق اعراب بن عمر.

مطلب رقم 43163 - 11 

اسم امللك: حورية.

موقعه: مدينة الناظور، حي بوعرورو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 84 س.

نوعه: ارض عارية.

اجملاورون

شماال: ورثة احلاج احمد بوعرورو..

شرقا: الرسم العقاري عدد: 40405/11..

جنوبا: بوعرورو احمد..

غربا: الطريق، الرسم العقاري عدد: 54800/11.

طالب التحفيظ السيد: حورية بوحامد بنت بومدين.

مطلب رقم 30125 - 11

اسم امللك: سالم. 

موقعه: مدينة الناظور ، حي ترقاع.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:83 س.

نوعه: جزء من بناية مكونة من سفلي وطابقني ومرفق.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: وعلي صالح.

غربا: عفريوي محمد.

طالب التحفيظ السيد: حميد عدة بن عبد السالم.

مطلب رقم 40941 - 11

اسم امللك: عياذ 1. 

موقعه: مدينة الناظور، حي اكوناف.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 08 ار 11 سنتيار.

نوعه: ارض عارية.
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اجملاورون:

شماال: ضرضور ادريس.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40942/11.

جنوبا: ورثة العربي ومطلب التحفيظ عدد 40942/11.

غربا: الرسم العقاري عدد 65724/11 والطريق.

طالب التحفيظ السيد: عياذ بركان بن محمد.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 40369 - 11

امللك املسمى: " موساوي " 

الكائن مبدينة الناظور، احلي االداري، 

طالب التحفيظ السيدة : نادية مساوي بنت محمد ومن معها

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1063، 

املؤرخة في 15/05/2019. 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ عدد 41070 - 11 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 1056 بتاريخ 27/03/2019.

بدال من :

طالب التحفيظ: املومن بوشيحة بن محمد وعمرو بلغو بن بوصفية.

اقرأ:

طالب التحفيظ: املومن بوشيحة بن محمد.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور    

                      البشير دحوتي

محافظة العيون

مطلب رقم 5113 - 17 

اسم امللك : " مرحبا".

موقعه: اقليم العيون، حي الوحدة 2 شارع البئر اجلديد؛ 

وقع حتديده في: 13 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 50 سنتيار .

نوعه: بناية من سفلي و طابق أول.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 3614 - 17 ؛ 

شرقا : ناجي محمد ناجم ولد سالم؛ 

جنوبا: شارع البئر اجلديد؛ 

غربا: مياوي عمار؛ 

طالب التحفيظ : الطالبي برك ابن اخلليل.

مطلب رقم 5130 - 17 

اسم امللك : " حميدها ".

موقعه: اقليم العيون، احلي االداري زنقة السمار.

وقع حتديده في: 24 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 سنتيار .          

نوعه: بناية من سفلي.

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 2303 - 17 ؛

شرقا : بوبرما مسعود؛

جنوبا: زنقة السمار ؛

غربا: الرسم العقاري عدد 21055 - 17 ؛

طالب التحفيظ : احملجوب نومريا ابن مولود.

مطلب رقم 5131 - 17 

اسم امللك : " ماء العينني ".

موقعه: اقليم العيون، حي خط الرملة 2 تقاطع شارع اسكيكيمة و 

زنقة ابن االبار.

وقع حتديده في: 15 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :01 ار 79 سنتيار .

نوعه: بناية من سفلي و طابق أول.

اجملاورون:

شماال: زنقة ابن االبار ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 1961 - 17 ؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 1452 - 17 ؛

غربا: شارع اسكيكيمة ؛

طالبو التحفيظ :

1 -محمد ماء العينني ابن موالي الوالي بنسبة 14/104؛ 

2 -سيدي يخليهنا ماء العينني ابن موالي الوالي بنسبة 14/104؛ 

3 - مربيه ربو ماء العينني ابن موالي الوالي بنسبة 14/104؛

4 -سيداتي ماء العينني ابن موالي الوالي بنسبة 14/104؛ 

5 -لكبير ماء العينني ابن موالي الوالي بنسبة 14/104؛ 

6 -بابة ماء العينني ابن موالي الوالي بنسبة 14/104؛ 

7 -لال الغالية ماء العينني بنت موالي الوالي بنسبة 7/104؛ 

8 -لالالرفعة ماء العينني بنت موالي الوالي بنسبة 7/104؛  

9 -ليلى ماء العينني بنت الشيخ سيداتي بنسبة 13/104؛  
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مطلب رقم 5133 - 17 

اسم امللك : " أريدال 2 ".

موقعه: اقليم العيون، احلي احملمدي زنقة البلوط.

وقع حتديده في: 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 ار 35 سنتيار .

نوعه: أرض عارية بها أرض عارية محاطة بجدار في جزء، و بنايات من 

سفلي في جزء آخر.

اجملاورون:

شماال: زنقة غير مسماة؛

شرقا : زنقة البلوط؛

جنوبا: زنقة غير مسماة؛

غربا: زنقة غير مسماة؛

طالب التحفيظ : سيدي أحمد املتوكل ابن مسعود.

مطلب رقم 5134 - 17 

اسم امللك : " أريدال 1 ".

موقعه: اقليم العيون، تقاطع زنقة البلوط و شارع البحرية.

وقع حتديده في: 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 ار 54 سنتيار .

نوعه: أرض عارية بها أراضي عارية محاطة بجدار في جزء، و بنايات من 

سفلي في جزء آخر.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 12855 - 17 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2045 - 17 ؛

جنوبا: شارع البحرية؛

غربا: زنقة البلوط؛

طالب التحفيظ : سيدي أحمد املتوكل ابن مسعود.

مطلب رقم 5135 - 17 

اسم امللك : " أريدال 3 ".

موقعه: اقليم العيون، احلي احملمدي شارع البحرية.

وقع حتديده في: 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 سنتيار .

نوعه: بناية من سفلي.

اجملاورون:

شماال: زنقة غير مسماة؛

شرقا : زنقة غير مسماة؛

جنوبا: شارع البحرية؛

غربا: ولد بابا أحمد؛

طالب التحفيظ : سيدي أحمد املتوكل ابن مسعود.

مطلب رقم 5136 - 17 

اسم امللك : " عزوزي ".

موقعه: اقليم العيون، حي املسيرة.

وقع حتديده في: 26 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 58 سنتيار .

نوعه: فيال من سفلي و طابق تاني.

اجملاورون:

شماال: مليكة كرومي؛

شرقا : الزنقة 16؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 1512 - 17 ؛

غربا: الزنقة 15؛

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

     احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

             محمد فاري

محافظة خريبكة
 

 

مطلب رقم 18137 - 18 

إسم امللك : " كاميليا " .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة تشرافت دوار آيت عيسى.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 71آر 09س.

اجملاورون : 

شماال : كطابي محمد ولد العشاكي؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ 17216/18؛

غربا : الرسم العقاري 5708/18، ورثة محمد بن ادريس الشرقاوي.

طالب التحفيظ :فاطمة الشرقاوي بنت بوعزة. 

مطلب رقم 20965 - 18 

إسم امللك : " اخلروب " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة آيت عمار دوار الورارقة الشرفاء.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 2هـ 12آر 21س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
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جنوبا : ركني احلاج علي بن حلسن؛

شرقا : فاضيلي احلاج اجلياللي؛

غربا :ورثة الوراقي محمد بن علي ، ورثة الزحافي عبد القادر، الزحافي 

حسن، ورثة الزحافي املولودي، الرسم العقاري 63569/18.

طالب التحفيظ :محمد لعالمي بن بوعزة. 

مطلب رقم 29006 - 18 

إسم امللك : " أنس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بني يخلف دوار أوالد مسعود.

نوعه : أرض فالحية بها بئر .

مساحته : 10هـ 18آر72س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ميلودي بلخاوى؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ورثة محمد بن الصحراوي؛

غربا :شبالن أحمد ، العربي بلخاوى.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بلخاوى بن محمد. 

مطلب رقم 37978 - 18 

إسم امللك : " ملك وشام " .

موقعه :مدينة خريبكة درب ولد العروي حي الفتح.

نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح. 

مساحته : 99 س.

اجملاورون : 

شماال : الشارع؛

جنوبا : الرسم العقاري 3375/18؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : ساحة.

طالب التحفيظ :حسن وشام بن صالح ومن معه. 

مطلب رقم 38288 - 18 

إسم امللك : " احلرشة " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار آيت صالح الروامش.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1هـ 34آر89س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة شفيق املولودي؛

بن  بن محمد  بوعزة، شفيق محمد  بن  املولودي  ورثة شفيق   : جنوبا 

بوعزة، مطلب التحفيظ 38287/18؛

شرقا : شفيق علي بن بوعزة؛

غربا :شفيق محمد.

طالب التحفيظ : محمد شفيق بن املولودي. 

مطلب رقم 38335 - 18 

إسم امللك : " الكدية " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار الشرفاء.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وبئر. 

مساحته : 1هـ 11آر 09س.

اجملاورون : 

شماال : حربة محمد؛

جنوبا : حربة الشرقي؛

شرقا : حربة امحمد، بوريال بوعزة بن ادريس ، ورثة موكيل؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي شرفي بن العربي. 

مطلب رقم 38512 - 18 

إسم امللك : " حمرية " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي دوار لبعاعزة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 58آر 28س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة امحمد بن احلاج املعطي؛

شرقا : مطلب التحفيظ 39138/18؛

غربا : الرسم العقاري 22495/18.

طالب التحفيظ :الشرقي البكري بن محمد. 

مطلب رقم 38678 - 18 

إسم امللك : " احلرش" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار العمامرة.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وأشجار وبئران. 

مساحته : 2هـ 47آر 77س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
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جنوبا : ورثة بوعزة مستور، مطلب التحفيظ 468/18؛

شرقا : الرسم العقاري 86750/س ؛

غربا : مستور لكبير.

طالب التحفيظ :املعطي ضريف بن محمد. 

مطلب رقم 38702 - 18 

إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الغازي.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 10آر 61س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 33238/18؛

جنوبا : ازراري بوشتى؛

شرقا : ازراري مصطفى ، الطريق؛

غربا :ورثة احلاج املعطي.

طالب التحفيظ :ابراهيم مثمر بن محمد. 

 

مطلب رقم 39014 - 18 

إسم امللك : " حمام لفساحي " .

موقعه :مدينة بوجنيبة جتزئة السعادة.

نوعه :أرض بها بناية عبارة عن حمام. 

مساحته : 2آر 02س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ناجي العربي بن احلفيان؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : ساحة فارغة؛

غربا :موردي محمد.

طالب التحفيظ :عبد الرحيم لفساحي بن محمد ومن معه. 

 

مطلب رقم 39197 - 18 

إسم امللك : " حلرش" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار أوالد حداد.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1هـ 30آر 77س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 2047/18؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : العمراوي عائشة ومن معها، مطلب التحفيظ 29581/18؛

غربا : الرسم العقاري 32078/18، ورثة العباسي احلاج بوعزة.

طالب التحفيظ :املهدي لفطيمي بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52747 - 18 

إسم امللك : " املكرط " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عزوز ، دوار القوارة.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وأشجار مثرة وبئر وخزان ماء. 

مساحته : 47آر 50س.

اجملاورون : 

شماال : زهرة بنت محمد بن عبد اهلل؛

جنوبا : الرطبي بوزكري؛

شرقا : الطريق؛

غربا :الرطبي بوزكري.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف ندار بن امليلودي. 

مطلب رقم 52762 - 18 

إسم امللك : " الرمل" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي دوار البعاعزة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 66آر 42س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة منكاد املولودي بن بوعزة، ورثة الشرقاوي الطالبي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 38812/18؛

شرقا : مطلب التحفيظ 38870/18؛

غربا :مطلب التحفيظ 52750/18.

طالب التحفيظ : منكاد عبد السالم بن محمد. 

مطلب رقم 52767 - 18 

إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار أوالد علي.

نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

مساحته : 1هـ 37آر 28س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الكراص احلاج عباد؛

جنوبا : منتازي عالل؛

شرقا : الرسم العقاري 41716/18؛
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غربا : الرسم العقاري 80403/س، الطريق.

طالب التحفيظ :املعطي منتازي بن سليمان. 

مطلب رقم 52791 - 18 

إسم امللك : " ملك عبد االله " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار الكفاف حلرار.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 02آر 08س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة السماللي بوشتى بن امحمد؛

جنوبا : ورثة السماللي احلاج بوعزة بن امحمد؛

شرقا : ورثة اونادي املولودي بن زين الدين، الرسمني العقاريني 29573/18، 

26204/18؛

غربا : ورثة بنحدو احلاج خليفة.

طالب التحفيظ :عبد االله بنحدو بن خليفة. 

مطلب رقم 52815 - 18 

إسم امللك : " شهاب " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار أوالد حداد.

وأشجار  مثمرة  وأشجار  سفلي  من  سكن  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

الزيتون وبئر وخزان ماء. 

مساحته : 92آر 32س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أرسالن صالح؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ورثة الطاهر األيوبي، األيوبي محمد؛

غربا :املكيالي احمد.

طالب التحفيظ :الهامي طارق بن عبد العزيز. 

     احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة

       بوسيف عبد الكرمي

 

محافظة تطوان

مطلب رقم 40623 - 19 

إسم امللك: " الشريف ".

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون، احملل املدعو : حومة 

السوق

تاريخ التحديد: 15 يوليوز 2013

املساحة التي أظهرها التصميم: 62 س.

نوعــه: أرض بها بناء يتكون بجزء منه من سفل وطابق علوي وباجلزء 

االخر من سفل وطابقني علويني مع ساحة.

اجملاورون:

شماال: أحمد البقالي ، محمد اللغديس،

شرقا: محمد اللغديس

جنوبا : األحباس ، بناصر،

غربا: سعيد العلمي،

طالب )ة( : الشريف بن محمد املساري.

مطلب رقم 13263 - 19 

إسم امللك : " الدولة : 12/ت/ض ".

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

سيدي عبد السالم ، املاللح

تاريخ التحديد: 12 فبراير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم: 16 ار 68 س

نوعــه: أرض فالحية

اجملاورون:

شماال: منبع ماء

شرقا: مطلب عدد: 13267/19

جنوبا : مصطفى اخلنان ، ملك الغير،

غربا: ملك الغير،

طالب )ة( : الدولة امللك اخلاص.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان    

         املصطفى طريفة

محافظة آسفي

مطلب رقم 110801 - 23 

اسم امللك:  القدادرة

موقعه: اقليم اليوسفية ، اجلماعة القروية الطياميم، دوار اوالد سمان

املساحة التي أظهرها التصميم  05 هك 66 آر 37  س

نوعـه :  أرض فالحية

اجملاورون:  

شماال:  احلريكي محمد

شرقا:   ورثة بن لهنا – وولد الشيخ عبد الفتاح 

جنوبا:  الرسم العقاري عد 232/م

غربا: منيلي احمد بن موسى – ورثة اجلياللي بن احلوزي 

طالب التحفيظ :  عبد املالك احلبشي بن الطاهر

                         احملافظ على االمالك العقارية بآسفي

                                  شكيب حيمود  
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محافظة احملمدية

مطلب رقم 3766 - 26
اسم امللك : "بولغمان 1 "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي عبد النبي
نوعه : ارض فالحية بها اشجار

وقع حتديده في : 29 اكتوبر 2019
املساحة االجمالية لتي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  : 17 ار 75 س

حدوده : 
القطعة االولى : 

شماال : الرسم العقاري 11121/د 
جنوبا : مسلك عمومي عرضه 07 امتار

شرقا : رقية بنت امليلودي
غربا : بالد بن موسى بن علي

القطعة الثانية : 
شماال : مسلك عرضه 07 امتار 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 04 امتار
شرقا : أرض عبد النبي

غربا : بالد بن موسى بن علي- الرسم العقاري 48511 - 26
طالب التحفيظ : الصديق العرش بن اجلياللي

مطلب رقم 4006 - 25
اسم امللك : "سلسبيل "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار مكالتة
نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 02 مارس 2005
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  : 26 ار 82 س

حدوده : 
شماال : احلاج بوشعيب مسنني

جنوبا : مطلب احلفيظ 4228 - 25
شرقا : ورثة قسوم مول الواد

غربا : الطريق الرئيسية 3301 عرضها 20 متر
طالب التحفيظ : محمد مختار بن احمد

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

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية املمضي أسفله باإلعالم 
 24 رقم  السمارة  بحي  الساكن  ارميل  بوشعيب  السيد  أن  للعموم 
احملمدية طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 367 - 25 
ضياع  بسبب  وذلك  باحملمدية،  الكائن  "رمايل"  املدعو:  للملك  املؤسس 

النظير الذي كان سلم له سابقا. 
عليه  بتعرضه  يدلي  أن  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 

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

أسفله  املمضي  باحملمدية  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

باإلعالم للعموم أن السيد اليماني توفيق الساكن بتجزئة السيسطا 

رقم 10 احملمدية طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 

وذلك  باحملمدية،  الكائن  "هشام"  املدعو:  للملك  املؤسس   25  -  688

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا. 

عليه  بتعرضه  يدلي  أن  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 

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

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية املمضي أسفله باإلعالم 

بشارع  الساكنتني  سمير  ومينة  سمير  فاطنة  السيدتني  أن  للعموم 

احملمدية طلبتا  اقامة خيالجي   5 2 شقة  درج س طابق  الثاني  احلسن 

ان يسلم لهما نظير جديد للرسم العقاري رقم 16379 - 26 املؤسس 

للملك املدعو: "دار سمير" الكائن باحملمدية، وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان سلم لهما سابقا. 

عليه  بتعرضه  يدلي  أن  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 

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

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

        عبد احلميد سفيان

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 43205 - 28

اسم امللك : داو اكدمي 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 45 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة موغي محمد ؛

شـرقـا : بودرى محمد ؛

جـنـوبا : ايت ساون موحى اوساون ؛

غـربـا : حدا احلسني ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43206 - 28

اسم امللك : اجكال

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة وسلسات، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 1 ار 65 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ممر ؛
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غـربـا : ورثة لفليليس محمد ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43207 - 28

اسم امللك : ارشكن 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 13 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : بردوك محمد ؛

جـنـوبا : ورثة صبري محمد ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43208 - 28

اسم امللك : ارشكن 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 01 ار 30 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة ايت القايد ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ورثة صبري محمد ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43209 - 28

اسم امللك : داو تاوريرت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 1 ار 31 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : احلسوني احمد ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ورثة صبري محمد ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43263 - 28

اسم امللك : تفرانت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 9 ار 7 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : بردوك احمد ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ورثة ايت احلاج محمد و ورثة ايت احلاج احمد ؛

غـربـا : ارض جماعية ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42940 - 28

اسم امللك : بو الصواب

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 96 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43204 - 28

اسم امللك : دوار اقدمي 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : البرج.

مسـاحتـه : ) 07 ار 68 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : اكورام محمد ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ورثة ايت القايد محمد ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 49975 - 28

اسم امللك : ابورك 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : متزرا.

مسـاحتـه : ) 01 ار 35 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛
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جـنـوبا : ممر ؛
غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 41919 - 28
اسم امللك : داو وورتي نوحدو 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 
امدغر التحتاني.

مسـاحتـه : ) 97 سنتيار(.
نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 
شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 680 ؛
جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 680 ؛
طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43283 - 28
اسم امللك : تيضغارين 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : اسكا.
مسـاحتـه : ) 07ار 44سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : ورثة العباسي ؛
شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ايت با محمد ؛
غـربـا : الساقية ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43045 - 28
اسم امللك : تغولت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متعروفت.
مسـاحتـه : ) 01 ار 28 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛
شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛
غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43046 - 28
اسم امللك : امي نتفراوت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متعروفت.
مسـاحتـه : ) 02 ار 56 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛
شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛
غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43066 - 28
اسم امللك : اكرساف 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متعروفت.
مسـاحتـه : ) 04 ار 64 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛
شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛
غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43067 - 28
اسم امللك : اكرساف 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متعروفت.
مسـاحتـه : ) 08 ار 86 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛
شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛
غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43068 - 28
اسم امللك : بويسمخ

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متعروفت.
مسـاحتـه : ) 02 ار 32 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛
شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛
جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : مصرف ؛
طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43069 - 28
اسم امللك : تزولي

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متعروفت.
مسـاحتـه : ) 01 ار 72 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛



3929 عدد 1131 - 13 محرم 1442 )02 سبتمبر 2020(

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43070 - 28

اسم امللك : تزولي

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متعروفت.

مسـاحتـه : ) 02 ار 24 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43116 - 28

اسم امللك : فوزرو

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متعروفت.

مسـاحتـه : ) 02 ار 29 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43117 - 28

اسم امللك : امي نتسوكت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متعروفت.

مسـاحتـه : ) 06 ار 36 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43118 - 28

اسم امللك : امي نتسوكت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متعروفت.

مسـاحتـه : ) 07 ار 83 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 685 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43047 - 28

اسم امللك : تغولت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : متعروفت.

مسـاحتـه : ) 08 ار 11 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 43113 - 28

اسم امللك : اكوزم اجلامع 2

موقعه : اقليم رزازات دائرة امرزكان، جماعة ازناكن، احملل املدعو : اسغركيس.

مسـاحتـه : ) 47 سنتيار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 685 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 685 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات بالنيابة

عبد الرحيم الطاهري    
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محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 26005 - 30 

اسم امللك : "الدهس 1".

موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة ورغة، قيادة و جماعة املرابيح، دوار اجروبات.

مساحته : 1 هـ 06 آر 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : اجملرى القدمي لواد ورغة ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 18213 - 30؛ 

شرقا : ورثة ولد العموري ؛

غربا : الشريف جليالت و رسم عقاري رقم 14627 - 30.

طالبي التحفيظ : السيد محمد الزراعي بن عمر و من معه.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة

يحي حساني    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-138755

امللك املسمى : " بنمار "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع تيرت " ،

مساحته : 94 س ،

نوعه : أرض بها مستودع سفلي وطابقني علويني مع مرافق بالسطح، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ممر،

غربا : رع رقم 31-27443 ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني بنمار بن مبارك .

مطلب رقم 31-138773

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1711 قروي مدرسة امان منصور"

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " 

مدرسة امان منصور " ،

مساحته : 14 آ 12 س ،

نوعه : أرض بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ادبواليم ،

شرقا : ممر ،

جنوبا : الكاد علي ،

غربا : احملفوظ اوباها ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-139081

امللك املسمى : " ملك نباش عبد اهلل 1"

موقعه : جماعة وقيادة اكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " أزرو زكاغن " ،

مساحته : 01 آ 22 س ،

نوعه : أرض عارية جزء منها بها بناية سفلية ومرافق بالسطح ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ممر،

غربا : محمد نباش ،

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل النباش بن احلسني .

مطلب رقم 31-139092

امللك املسمى : " روميسة "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تبلكوكت " ،

مساحته : 01 آ 04 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحمان حنكرير ،

شرقا : براهيم حنكرير ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد عادل اعراب بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-139099

امللك املسمى : " داعلي 1 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تبلكوكت " ،

مساحته : 01 آ 09 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،
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شرقا : رع رقم 31-83022 ،

جنوبا : حيدون عائشة ،

غربا : ورثة حيدون محمد ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم داعلي بن محمد .

مطلب رقم 31-139100

امللك املسمى : " داعلي 2 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تبلكوكت " ،

مساحته : 70 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ورثة جامود ،

جنوبا : الباز محمد ،

غربا : ورثة جامود ،

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم داعلي بن محمد .

مطلب رقم 31-139101

امللك املسمى : " ابراهيم "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تبلكوكت " ،

مساحته : 01 آ 50 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : حيدون فاطمة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : رع رقم 31-80134 ،

غربا : زنقة ،

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم داعلي بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139105

امللك املسمى : " السعادة "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  املعدر  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ايت امنار " ،

مساحته : 09 آ 14 س ،

ومستودع  مختلفة  أشجار  بها  جزئيا  بسور  محاطة  أرض   : نوعه 

والباقي عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : السوم مبارك بعضا والدريوش علي بعضا آخر ،

شرقا : السوم مبارك ،

جنوبا : العباسي محفوظ ،

غربا : ورثة أزكاغ أحمد ،

طالب التحفيظ : السيد مبارك السوم بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-139106

امللك املسمى : " اكومار "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " سيدي محمد بن عبد اهلل " ،

مساحته : 82 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-11529 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : حلسن اوبيهي ،

طالب التحفيظ : السيد عيسى اكومار .

مطلب رقم 31-139113

امللك املسمى : " الباسعيد "

موقعه : جماعة وقيادة اكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " أزرو زكاغن " ،

مساحته : 70 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر ،

شرقا : رع رقم 31-39711 ،

جنوبا : رع رقم 31-29370 ،

غربا : بن احملفوظ ،

طالب التحفيظ : السيد محمد الباسعيد بن عبد السالم .

مطلب رقم 31-139116

امللك املسمى : " عدي 2 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تابلكوكت " ،

مساحته : 01 آ 49 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-89658 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-139117 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد محمد عدي بن علي .

مطلب رقم 31-139117

امللك املسمى : " عدي 1 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تابلكوكت " ،
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مساحته : 01 آ 50 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-139116 ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : رع رقم 31-90361 ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد محمد عدي بن علي .

مطلب رقم 31-139118

امللك املسمى : " فوق تغنمني "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو " خارج باب أكلو" ،

مساحته : 01 آ 87 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 09-25417 ،

شرقا : رع رقم 31-7145 ،

جنوبا : بوخبزة أحمد ،

غربا : ممر محدث من طرف البائع ،

طالبو التحفيظ : السيد محمد كزولة بن عبد اهلل ومن معه .

مطلب رقم 31-139121

امللك املسمى : " بوحلسن "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو " دوتركا " ،

مساحته : 88 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد ، 

اجملاورون : 

شماال : ابوملا حسن ،

شرقا : سعيد بن جامع اموالي ،

جنوبا : ايدر ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي بوحلسن بن محمد .

مطلب رقم 31-139125

امللك املسمى : " بوتسنت 1 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تبلكوكت " ،

مساحته : 01 آ 01 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-70944 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-23680 ،

جنوبا : شارع 20 متر ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف بن قدور بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-139126

امللك املسمى : " بوتسنت 2 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تابلكوكت " ،

مساحته : 01 آ ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : احملفوظ جالل ، عبد اهلل بويفريك علي موخشني ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : مالحة أحمد ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف بن قدور بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-139127

امللك املسمى : " ملك أخدوش 02 ايت براييم "

موقعه : جماعة وقيادة اكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " دوار أمراغ " ،

مساحته : 02 آ 89 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة فاضمة محمد ورع رقم 31-25541 ،

شرقا : رع رقم 31-25541 ،

جنوبا : ورثة ساخي محمد ،

غربا : ورثة ساخي محمد ،

طالب التحفيظ : السيد محمد اخدوش بن محمد .

مطلب رقم 31-139128

امللك املسمى : " فنا "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " بوتسنت مزارع تبلكوكت " ،
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مساحته : 08 آ 52 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : الطريق الرئيسية رقم 104 اجتاه سيدي ايفني ،

طالبو التحفيظ : السيد فنا عبد اهلل بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 31-139129

امللك املسمى : " بوتسنت 2 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " بوتسنت مزارع تبلكوكت " ،

مساحته : 01 آ 44 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حيدون محمد ،

شرقا : رع رقم 91202-31 ومطلب التحفيظ رقم 31-23708 ،

جنوبا : ممر،

غربا : ورثة حيدون محمد ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني بجوان بن عبد اهلل .

مطلب رقم 31-139136

امللك املسمى : " ملك رامون "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع دوار تبلكوكت " ،

مساحته : 13 آ 06 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-138698 ،

جنوبا : ورثة ادحيدون ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-8764 ،

طالبو التحفيظ : السيد محمد االدريسي بن احلسن ومن معه .

مطلب رقم 31-139137

امللك املسمى : " دوكناو "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو " حي بوتاقورت " ،

مساحته : 09 آ 54 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : رع رقم 31-33035 ،

، S-11936 جنوبا : رع رقم

غربا : رع رقم 31-66232 ،

طالب التحفيظ : السيد احلسني دوكناو بن امبارك .

مطلب رقم 31-139138

امللك املسمى : " ادحمد "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 2 " ،

مساحته : 82 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : حسن حلجاري ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : عبد اهلل عابيد ،

غربا : فاطمة بوكثير ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن ادحمد بن محمد .

مطلب رقم 31-139144

امللك املسمى : " ابلعظيم "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تابلكوكت " ،

مساحته : 01 آ 44 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حيدون محمد ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ورثة حيدون محمد ،

غربا : زنقة ،

طالب التحفيظ : السيد عمر ابلعظيم بن احلسن .

مطلب رقم 31-139149

امللك املسمى : " بوتسنت "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تابلكوكت " ،

مساحته : 01 آ ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-138785 ،
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شرقا : ممر،

جنوبا : ورثة حيدون محمد ،

غربا : ورثة حيدون محمد وفانا أحمد ،

طالبة التحفيظ : السيدة فنا خديجة بنت محمد .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت 

عبد القادر ابوحامد    

 

محافظة متارة

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" بنجيمي "

مطلب رقم  2239 - 38 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 400 بتاريخ 30 اغسطس 2006 

عوضا عن : 

طالبي التحفيظ :

حلسن لعرج بن قدور بنسبة 860180

حميدة لعرج بن قدور بنسبة 860180

 اقرأ : 

حلسن لعرج بن قدور بنسبة 860160

حميدة لعرج بن قدور بنسبة860160

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة  

    سعد عفيفي 

 

محافظة بركان

مطلب رقم 5777 - 40

اسم امللك :  "حباسة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار ادحامنة.

وقع حتديده في : 09 ماي 2014.

وأخرى  أول  وطابق  من سفلي  مكونة  بناية  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

مكونة من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10 ار 55 س . 

اجملاورون : 

شماال : املصطفى عثمان ومن معه؛

شرقا : ورثة عثمان ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 58083 - 40 والرسم العقاري عدد 55622 - 40 ؛

غربا : مطلب حتفيظ عدد 5781 - 40 ؛

طالبو التحفيظ : عبد اجمليد عثمان بن ملنور ومن معه.

مطلب رقم 7649 - 40

اسم امللك :  " املرجة 439 ".

موقعه : اقليم بركان جماعة بوغريبة دوار بو عبد اهلل.

وقع حتديده في : 02 مارس 2017.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 ار 43 س . 

اجملاورون : 

شماال : بالي عبد الكرمي؛

شرقا : بالي عبد الكرمي ؛

جنوبا : بالي عبد الكرمي ؛

غربا : ممر ذو عرض متغيير ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف وجدة.

مطلب رقم 7686 - 40

اسم امللك :  " املصابن 472".

موقعه : اقليم بركان جماعة بوغريبة دوار كرداد.

وقع حتديده في : 20 ابريل 2017.

نوعه : أرض فالحية تخترقها ساقية عرضها متر واحد . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 ار 60 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة الشيكري محمد؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 48415 - 02؛

جنوبا : ورثة شيكري محمد؛

غربا : طريق عمومية ؛

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف وجدة.

مطلب رقم 7765 - 40

اسم امللك :  " بوحشير الفوقاني 2".

موقعه : إقليم بركان دائرة أحفيرجماعة أغبال.

وقع حتديده في : 26 يوليو 2017.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 35 آر75 س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 37423 - 40وورثة بنموسى بوزيان ؛

شرقا : ممر خاص بعرض 04 أمتار؛

جنوبا : زيان بلقاسم طالب التحفيظ من ورائه ممر خاص بعرض 10 أمتار؛

غربا : أوالد مزغابة ؛

طالب التحفيظ : زيان بلقاسم بن أحمد.
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مطلب رقم 7937 - 40

اسم امللك :  " املنزولة".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار أوالد عبد اهلل.

وقع حتديده في : 18 يونيو 2018.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 09 ار 56 س . 

اجملاورون : 

شماال : عباسي؛ ووهابي، 

شرقا : الطيب حموتي؛ وعرباوي محمد، والرسم العقاري عدد 37840 - 40؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 31937 - 40؛

غربا : زينبي احمد،ورثة الزنبي،ورثة أحمد؛ 

طالب التحفيظ : خلضر بنزركة بن رمضان.

مطلب رقم 8014 - 40

اسم امللك :  " ملك خديجة".

موقعه : مدينة بركان زنقة بئر انزران حي احلسني.

وقع حتديده في : 28 يناير 2019.

نوعه : دكان بالطابق السفلي و الطابق األول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 س. 

اجملاورون : 

شماال : وزنقة بئر انزران؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد o/3832؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 19525/02؛

غربا : الرسم العقاري عدد 12652 - 40؛

طالبو التحفيظ : محمد طاهري بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 8064 - 40

اسم امللك :  " تزريان ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة اغبال دوار خزانن.

وقع حتديده في : 30 يناير 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة وبنايتني من طابق سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 33 ار 04 س. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 أمتار؛ 

شرقا : ممر بعرض 04 أمتار؛

جنوبا : ورثة عباس خلضر؛

غربا : الرسم العقاري عدد 25829 - 40؛

طالب التحفيظ : احمد عباس بن خلضر .

مطلب رقم 8107 - 40

اسم امللك :  "سامغيل 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار بوعمالة.

وقع حتديده في : 24 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 ار13 س. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 54537 - 40؛

جنوبا : ورثة موروش ميمون ؛

غربا : ملوك رحمة؛ 

طالبة التحفيظ : املزوزية ملوك بنت محمد .

مطلب رقم 8108 - 40

اسم امللك :  "اميزوغن".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار اوالد البالي.

وقع حتديده في : 30 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 ار71 س. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5976 - 40؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 58786 - 40؛

جنوبا : ممر بعرض 06 امتار ، مطلب التحفيظ عدد 5752 - 40 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 5752 - 40؛ 

طالبة التحفيظ : بشر صافية بنت محمد .

مطلب رقم 8113 - 40

اسم امللك :  "راوزن 2".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار بوعمالة.

وقع حتديده في : 16 ماي 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بناية مكونة من سفلي وحديقة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 ار 46 س. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد4025 - 40؛ 

شرقا : ورثة وشاني ؛

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : ساقية من ورائها الرسم العقاري عدد4025 - 40؛ 

طالب التحفيظ : نور الدين بوعبد اهلل بن حماد .
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مطلب رقم 8140 - 40

اسم امللك :  " ملك صادقي 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار الصوادق.

وقع حتديده في : 11 يوليو 2019.

وبئر وبناية من سفلي في  : ارض فالحية بها اشجار مختلفة  نوعه 

طور البناء. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 ار 12 س. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي معبد عرضه 10 امتار؛ 

شرقا : صديقي محمد بن احلسن؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11911/0 ؛

غربا : صديقي محمد بن ملنور؛

طالب التحفيظ : محمد صادقي بن ملنور. 

مطلب رقم 8141 - 40

اسم امللك :  "صديقي 3".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار الصوادق.

وقع حتديده في : 11 يوليو 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 آر 95 س. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي بعرض 10 امتار معبدة؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8140 - 40و أشجار مختلفة؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد o/11911؛

غربا : ورثة صديقي اخملتار؛ 

طالب التحفيظ : محمد صادقي بن املنور .

مطلب رقم 8148 - 40

اسم امللك :  "جنان اسماعيل".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة زكزل.

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزعرور. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 09 ار 50 س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد o/13043؛ 

شرقا : أحمد بن حفيظ حمداوي ؛ ؛

جنوبا : ممر خاص ذو عرض متغير، الرسم العقاري عدد 52724 - 40 ؛

غربا : ممر خاص ذو عرض متغير ؛ 

طالبو التحفيظ : اسماعيل األحمادي بن أحمد ومن معه .

مطلب رقم 8149 - 40

اسم امللك :  "مور الدار 2".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة زكزل.

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزعرور. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 32 آر 56س. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه مترين وساقية من ورائهما الرسم العقاري 

رقم 32457 - 40 ومطلب التحفيظ عدد 7936 - 40؛ 

شرقا : ممر خاص ذو عرض متغير ومن ورائه مطلب التحفيظ عدد 8148 - 40 ؛

جنوبا : ممر خاص بعرض مترين من ورائه مطلب التحفيظ عدد 8150 - 40؛

غربا : ممر خاص بعرض متر ونصف وساقية من االسمنت من ورائهم 

الرسوم العقارية أعداد 29127 - 40 و 32459 - 40 و 3246 - 40؛ 

طالبو التحفيظ : اسماعيل األحمادي بن أحمد ومن معه .

مطلب رقم 8150 - 40

اسم امللك :  "مور الدار 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة زكزل.

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزعرور. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 17آر 75 س. 

اجملاورون : 

التحفيظ  ورائه ساقية ومطلب  : ممر خاص بعرض مترين من  شماال 

عدد 8149 - 40؛ 

شرقا : اسماعيل أحمد و حمداوي أحمد بن محي الدين ؛

جنوبا : ممر ممر خاص بعرض 04 أمتر من ورائه مطلب التحفيظ عدد 8151 - 40 ؛

غربا : ممر خاص بعرض متر ونصف من ورائه ساقية ومطلب التحفيظ عدد 

3246 - 40؛ 

طالبو التحفيظ : اسماعيل األحمادي بن أحمد ومن معه .

مطلب رقم 8154 - 40

اسم امللك :  " دكان بنعيادة ".

موقعه : اقليم بركان مدينة احفير زنقة زرهون.

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2019.

نوعه : دكان بالطابق السفلي و الطابق األول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 21 س. 

اجملاورون : 

شماال : بن عيادة محمد؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : بنعيادة بنيونس بن امليلود.
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مطلب رقم 8155 - 40

اسم امللك :  "اتباردة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفيرجماعة أغبال دوار خزانن.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 29 آر 71 س . 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 56154 - 40 ومطلب التحفيظ عدد 5438 - 40؛ 

شرقا : بنعلي مليكة ؛

جنوبا : ممر خاص بعرض 06 أمتار ؛

غربا : بنعلي رحمة ؛

طالب التحفيظ : بنعلي محمد بن اسماعيل.

مطلب رقم 8156 - 40

اسم امللك :  " اتباردة 3 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار خزانن.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون و بناء من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 25 آر 07 س . 

اجملاورون : 

شماال : بنعلي البشير؛ 

شرقا : مطالب التحفيظ عدد 7566 - 40، 7606 - 40، 7605 - 40، 7567 - 40 ؛ 

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد 7555 - 40، 7603 - 40؛

غربا : بنعلي مليكة و ممرخاص؛

طالب التحفيظ : بنعلي محمد بن الطيب. 

مطلب رقم 8163 - 40

اسم امللك :  "ورثة ستي".

موقعه : اقليم بركان مدينة بركان حي السالم شارع وليلي.

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2019.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 آر 06 س. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة األزهر؛ 

شرقا : الرسميني العقاريني عدد 28755 - 40 ، 5947 - 40 ؛

جنوبا : زنقة وليلي ؛

غربا : ممر خاص بالسيد ابراهيم الكليلي ؛ 

طالبو التحفيظ : ادريس ستي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 8165 - 40

اسم امللك : "تلوين".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار بوعمالة.

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 ار 97 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة اعمر البوحميدي، وورثة حبدش خلضر؛

شرقا : ورثة بلعباس؛

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : ادريس غامني بن بلقاسم بن أحمد.

مطلب رقم 8170 - 40

اسم امللك :  "الرملة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار أوالد بنيحيى.

وقع حتديده في : 29 اغسطس 2019.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 آر 94 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة يحياوي فاطنة بنت أحمد ، ؛ 

شرقا : ورثة يحياوي محمد بن خلضر ؛

جنوبا : بوعزة طاهر ؛

غربا : الرسم العقاري عدد o/20971 ؛ 

طالب التحفيظ : عبد القادر يحياوي بن أحمد.

مطلب رقم 8172 - 40

اسم امللك :  " البياض".

موقعه : اقليم بركان السعيدية حي أوالد منصور.

وقع حتديده في : 18 اكتوبر 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 25 آر 08 س. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة بن مالك ميمونة ؛

جنوبا : القناة الوقائية ؛

غربا : ورثة ميينة بوكيل ؛ 

طالبو التحفيظ : أحمد بن اسماعيل بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 8188 - 40

اسم امللك :  " البودخيلي 1 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار أوالد سليمان.

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 44 ار 76 سنتيار. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة مجاطي احمد بن خلضر؛
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شرقا : سليماني فاطنة؛

جنوبا : ورثة سليماني محمد؛

غربا : نزهة بوعزة، وسليماني مصطفى، وسليماني عبد احلميد؛

طالبة التحفيظ : نزهة بوعزة بنت احمد.

مطلب رقم 8214 - 40

اسم امللك :  "افري ووشن".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت دوار بني حماد.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08آر74 س. 

اجملاورون : 

شماال : سليمان؛ 

شرقا : سليمان ؛

جنوبا : سليمان ؛

غربا : شعبة ؛ 

طالبو التحفيظ : مرمي جملون بنت البكاي ومن معها .

مطلب رقم 8221 - 40

اسم امللك :  " الدفلة الغربية ".

موقعه : اقليم بركان مدينة احفير.

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13 ار 68 س. 

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة علي لقصير؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4475/0؛

غربا : الرسم العقاري عدد 4475/0؛

طالبوا التحفيظ : خلضر لكصير بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 8227 - 40

اسم امللك :  " تكارت ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار عديني.

وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 75 ار 80 س. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه 06 امتار؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 62027 - 40؛

جنوبا : ورثة عدي عبد القادر بن محمد العربي؛

غربا : الرسمني العقاريني عدد 45950 - 40، و 33551 - 40؛

طالبوا التحفيظ : سميرة زردالي بنت ميمون ومن معها.

مطلب رقم 8228 - 40

اسم امللك :  " الدار رقم 3 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار عديني.

وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 52 ار 13 س. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عدي اعمر بن محمد؛

شرقا : ورثة رطيلي؛

جنوبا : الرسوم العقارية عدد 58058 - 40، 59060 - 40، 58062 - 40، 

وورثة زردالي الطيب؛

غربا : زردالي محمد بن اخملتار؛

طالبوا التحفيظ : سميرة زردالي بنت ميمون ومن معها.

مطلب رقم 8229 - 40

اسم امللك :  " الدار رقم 2 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار عديني.

وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مختلفة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 06 ار 53 س. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ذو عرض متغير؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 70433 - 40؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : زردالي مصطفى بن محمد؛

طالبوا التحفيظ : سميرة زردالي بنت ميمون ومن معها.

مطلب رقم 8231 - 40

اسم امللك :  " الضاية ".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار عديني.

وقع حتديده في : 16 يناير 2020.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مختلفة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 47 ار 45 س. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 24096 - 40؛

شرقا : ورثة زردالي الطيب؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 52689 - 40؛

غربا : ورثة زردالي محمد بن اخملتار؛

طالبوا التحفيظ : سميرة زردالي بنت ميمون ومن معها.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان بالنيابة

كرمي آيت ملقدم    



3939 عدد 1131 - 13 محرم 1442 )02 سبتمبر 2020(

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 6071 - 04

اسم امللك : " عاملي ".

موقعه : عمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم، دوار أوالد بلعكيد؛

طالب التحفيظ : أحمد اخللوة بن محمد؛

مساحته : 60 سنتيار؛

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2008؛

عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشورين  اإلعالنني  يبطل  اإلعالن  هذا  إن     

1128 بتاريخ 12  2010 و اجلريدة الرسمية عدد  585 بتاريخ 17 مارس 

أغسطس 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

               جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

  إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 13785 - 44

امللك املسمى : " مزرارة "

الكائن : الكائن بإقليم ودائرة سيدي بنور منطقة ضم األراضي املدعوة 

الشطر الثاني من املنطقة العليا منطقة الضم رقم 14.

طالب التحفيظ : اجلياللي صبري بن املصدق.

 ان هذا االعالن ينسخ جزئيا االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 

5488 بتاريخ 04 يناير 2007 في حدود املطلب املذكور أعاله..

مطلب رقم 91005 - 44

امللك املسمى : " دوار لهوانشة "

الكائن : الكائن بإقليم ودائرة سيدي بنور منطقة التحفيظ اجلماعي 

املدعوة مطران دوار لهوانشة.

طالب التحفيظ : عبد العزيز النادي بن بوشعيب ومن معه.

 ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 929 

بتاريخ 21 ديسمبر 2016 في حدود املطلب املذكور أعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنوربالنيابة.

                  مبارك انوفر.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 1086 - 15

امللك املسمى : ارض الدراع

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار العيايطة

وقع حتديده في : 10 يونيو 2008

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 09هـ 06 ار 24 س

نوعه : ارض فالحية يخترقها ممر عمومي من 10 امتار 

اجملاورون : 

شماال : عطار احلاج ميلود

جنوبا : ورثة بوشعيب كريشات وورثة وحيد صالح

شرقا : مطلب رقم 12015 - 53 و 11904 - 53 و 11780 - 53

غربا : مطلب رقم 5975 - 53 و رسم عقاري 19209/س

طالب التحفيظ السيد)ة( : حليمة بنت املعطي و من معها

مبصلحة  املذكور  امللك  حتفيظ  على  التعرضات  لتقدمي  اجل  اخر  ان 

احملافظة العقارية هو شهران مند نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية

مطلب رقم 432 - 53

امللك املسمى : ارض الشاوي 2

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار املرعود

وقع حتديده في : 28 يوليو 2006

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 89 ار 64 س

نوعه : ارض فالحية حتيط مبسجد مبساحة 04 ار 00 س و يخترقها ممر 

من 2 امتار

اجملاورون : 

شماال : ممر من 10 امتار

جنوبا : بوشعيب بن حلسن

شرقا : محمد بن العربي

غربا : عبد السالم مب العطار

طالب التحفيظ السيد)ة( : الطاهري اجلياللي

مبصلحة  املذكور  امللك  حتفيظ  على  التعرضات  لتقدمي  اجل  اخر  ان 

احملافظة العقارية هو شهران مند نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية
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مطلب رقم 10069 - 53

امللك املسمى : بحير القايد

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الكارة دوار بوفكران

وقع حتديده في : 24 ماي 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 00 ار 08 س

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

القطعة االولى:

شماال : رسم عقاري 1824/د

جنوبا : ممر عمومي

شرقا : عبد اهلل

غربا : موالي عبد العزيز لشهب االدريسي

القطعة الثانية:

شماال : ممر عمومي 

جنوبا : ورثة املسكيني مصطفى

شرقا عبد اهلل و مطلب رقم 17976 - 53

عريا : ورثة املسكيني مصطفى

طالب التحفيظ السيد)ة( : االشهب االدريسي موالي عبد الرزاق

مبصلحة  املذكور  امللك  حتفيظ  على  التعرضات  لتقدمي  اجل  اخر  ان 

احملافظة العقارية هو شهران مند نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية

مطلب رقم 13480 - 53

امللك املسمى : ارض احلوض

موقعه : اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة بن امشيش دوار الكنانط

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 87 ار 08 س

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 9291 - 53

جنوبا : مطلب رقم 1675 - 53

شرقا : قدميري الدهبي و القدميري محمد و من معه

غربا : قدمير السعدية و قدمير محمد بن عيسى و طالب التحفيظ 

طالب التحفيظ السيد)ة( : محمد ايت بنون

مبصلحة  املذكور  امللك  حتفيظ  على  التعرضات  لتقدمي  اجل  اخر  ان 

احملافظة العقارية هو شهران مند نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية

مطلب رقم 13953 - 53

امللك املسمى : جعيرين

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار بوفروج

وقع حتديده في : 11 ماي 2010

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 40 ار 16 س

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 12440 - 53

جنوبا : رسم عقاري 25254/س

شرقا : رسم عقاري 33545/س

غربا : مطلب رقم 13332 - 53

طالب التحفيظ السيد)ة( : نهروان بنكروم بنت عبد الكرمي

مبصلحة  املذكور  امللك  حتفيظ  على  التعرضات  لتقدمي  اجل  اخر  ان 

احملافظة العقارية هو شهران مند نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية

مطلب رقم 15112 - 53

امللك املسمى : فيضة 1

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار لعيايدة

وقع حتديده في : 20 فبراير 2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 29 ار 81 س

نوعه : ارض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط التوسط

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 106114 - 53

جنوبا : رسم عقاري 122777 - 53

شرقا : ممر من 10 امتار

غربا : رسم عقاري 50053 - 53

طالب التحفيظ السيد)ة( : شركة اباتوار الديك 

مبصلحة  املذكور  امللك  حتفيظ  على  التعرضات  لتقدمي  اجل  اخر  ان 

احملافظة العقارية هو شهران مند نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية

مطلب رقم 17584 - 53

امللك املسمى : فدان احلرمات

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الساحل دوار الشراكي

وقع حتديده في : 21 ماي 2020

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 39 ار 36 س

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 6012 - 53

جنوبا : الفاسي الفهري

شرقا : مطلب رقم 7082 - 53

غربا : مصطفى بن بوعزة

طالب التحفيظ السيد)ة( : املعطي هنيب بن املعطي

مبصلحة  املذكور  امللك  حتفيظ  على  التعرضات  لتقدمي  اجل  اخر  ان 

احملافظة العقارية هو شهران مند نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية

مطلب رقم 18361 - 53

امللك املسمى : ارض العسري و من معه

موقعه : اقليم برشيد جماعة الدروة دوار لكرارصة

وقع حتديده في : 23 أبريل 2019
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 03 ار 84 س
نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 
شماال : رسم عقاري عدد 318/د

جنوبا : عبد اجمليد العراقي ورسم عقاري 28061 - 53
شرقا : رسم عقاري 28064 - 53

غربا : عبد اجمليد العراقي
طالب التحفيظ السيد)ة( : حسن دحان و من معه

مبصلحة  املذكور  امللك  حتفيظ  على  التعرضات  لتقدمي  اجل  اخر  ان 
احملافظة العقارية هو شهران مند نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية

مطلب رقم 18362 - 53
امللك املسمى : ارض وهابي و من معها

موقعه : اقليم برشيد جماعة الدروة دوار دوار لكرارصة
وقع حتديده في : 28 أبريل 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 05 ار 05 س
نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 
شماال : رسم عقاري 318/د

جنوبا : رسم عقاري 32412 - 53
شرقا : مطلب رقم 14963 - 53

غربا : عبد اجمليد العراقي و مطلب رقم 14926 - 53
طالب التحفيظ السيد)ة( : احمد معتز باهلل و من معه

مبصلحة  املذكور  امللك  حتفيظ  على  التعرضات  لتقدمي  اجل  اخر  ان 
احملافظة العقارية هو شهران مند نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية

مطلب رقم 18368 - 53
امللك املسمى : بالد حجاج

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة احلسانة دوار اوالد حلسن
وقع حتديده في : 18 أبريل 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 71 ار 36 س
نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : رسم عقاري 33123 - 53 وورثة دحمان بن بوشعيب

جنوبا : ممر من 10 امتار 
شرقا : ممر من 10 امتار 

غربا : ورثة عبد اهلل ولد عائشة و لكبير ولد الصرغينية
طالب التحفيظ السيد)ة( : ادرسي بن دحمان بن بوعزة

مبصلحة  املذكور  امللك  حتفيظ  على  التعرضات  لتقدمي  اجل  اخر  ان 
احملافظة العقارية هو شهران مند نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية

مطلب رقم 18430 - 53
امللك املسمى : الركبة

موقعه : اقليم برشيد دائرة الكارة جماعة بن امشيش دوار اوالد عباس
وقع حتديده في : 11 يونيو 2019

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 91 ار 58 س
نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : مطلب رقم 2330 - 15

جنوبا : مطلب رقم 2938 - 15
شرقا : معطي سليماني

غربا : ورثة حمادي بن بوعزة
طالب التحفيظ السيد)ة( : عبد الصمد سليماني و من معه

مبصلحة  املذكور  امللك  حتفيظ  على  التعرضات  لتقدمي  اجل  اخر  ان 
احملافظة العقارية هو شهران مند نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1928 - 53 
اسم امللك : ارض امني .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الدروة دوار الرحاحوة .
وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2012.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هك 91 أر 86 س.
نوعه : أرض فالحية بها بنايات و يخترقها خطني كهربائيني و طريق 

من 10 امتار و ممر لفائدة اجملاورين .
طالب التحفيظ : السيد )ة( احمد الشرقاوي بن عبد السالم ومن معه .

هذا االعالن يلغي االعالن الذي صدر باجلريدة الرسمية عدد 737 بتاريخ 
13 فبراير 2013 .

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى ارض الغزاوة 
ذي املطلب رقم 2621 - 53 الذي نشر اعالن عن انتهاء التحديد

 باجلريدة الرسمية عدد 1123 في 08 يوليو 2020
عوضا عن :

موقعه : اقليم برشيد دائرة برشيد جماعة اوالد صالح دوار تعالوت 
اقرأ :

اقليم برشيد جماعة برشيد دوار تعالوت
و الباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى بير مليلة 
ذي املطلب رقم 13822 - 53 الذي نشر اعالن عن انتهاء

 التحديد باجلريدة الرسمية عدد 565 في 28 أكتوبر 2009
عوضا عن :

موقعه : دائرة الكارة جماعة احلساسنة دوار اوالد حجاج ترس 
اقرأ :

موقعه : دائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد مالك 
و الباقي بدون تغيير

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى ارض الرمل ذي
 املطلب رقم 14297 - 53  الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة 

الرسمية عدد 659 في 26 ماي 2011 متبوع بحالصة 
اصالحية املنشورة باجلريدة الرسمية عدد 1102 في 12 فبراير 

2020 و كذا اعالن جديد عن انتهاء التحديد باجلريدة
 الرسمية عدد 1120 في 12 فبراير 2020

عوضا عن :
القطعة الثانية ما تبقى من امللك و البالغة مساحته 57 ار 08 سنتيار 
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اقرأ :
القطعة الثانية ما تبقى من امللك و البالغة مساحته 55 ار 13 سنتيار 

و الباقي بدون تغيير

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى ارض مليكة
 ذي املطلب رقم 18496 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 1073 في 24 يوليو 2019 
عوضا عن :

طالب التحفيظ السيد)ة( : رقية الشرقاوي 
اقرأ :

طالب التحفيظ السادة : 
 - العماري حادة بنسبة 08/64

 - رقية الشرقاوي بنسبة 07/64
 - صباح الشرقاوي بنسبة 07/64
 - رضوان الشرقاوي بنسبة 14/64
 - العربي الشرقاوي بنسبة 14/64

 - الشرقي الشرقاوي بنسبة 14/64
و الباقي بدون تغيير

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى ارض الشعيبية
 ذي املطلب رقم 18778 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه

 باجلريدة الرسمية عدد 1120 في 17 يونيو 2020 
عوضا عن :

اجملاورون
شماال : ميساوي احمد 

شرقا : ممر عرضه 30 متر و قالنفل ادريس
جنوبا قرنفل ادريس

ساملي مصطفى 
اصل امللك:

 31 بتاريخ   263 357 كناش امالك  رسم ملكية عدلية مضمن بعدد 
أكتوبر 2020 ثوثيقية بن احمد.

اقرأ :
اجملاورون :

شماال : ميساوي احمد 
شرقا : ممر عرضه 30 متر و قرنفل ادريس

جنوبا قرنفل ادريس
غربا ساملي مصطفى 

اصل امللك:
 31 بتاريخ   263 357 كناش امالك  رسم ملكية عدلية مضمن بعدد 

أكتوبر 2020 ثوثيقية بن احمد؛
تصميم هندسي

و الباقي بدون تغيير 

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى ارض السدر
 ذي املطلب رقم 18801 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 1128 في 12 أغسطس 2020
عوضا عن :

تاريخ التحديد 28 أكتوبر 2020 على الساعة 09 صباحا 

اقرأ :

تاريخ التحديد 12 أكتوبر 2020 على الساعة 09 صباحا 

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد بالنيابة.

                                     كمال ايت عبد الواحد.

 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد ما تبقى من مطالب

التحفيظ الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي

املدعوة " فم اجلمعة" بإقليم أزيالل.

مت  أنه  العموم  لعلم  ينهي  بأزيالل  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

اختتام أشغال حتديد ما تبقى من مطالب التحفيظ الواقعة مبنطقة 

التحفيظ اجلماعي املدعوة "فم اجلمعة"، الكائنة بإقليم أزيالل، قيادة 

 1085 الرسمية  باجلريدة  سابقا  املدرجة  غير  اجلمعة،  فم  وجماعة 

للتعرض على حتفيظها  أجل  آخر  أن  و   ،2019 أكتوبر   16 في  املؤرخة 

ينتهي  بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن، عمال مبقتضيات 

 1389 10 جمادى األولى  بتاريخ   1.69.174 8 من الظهير رقم  الفصل 

)25 يوليوز 1969( بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل

      عبد اللطيف ميموني

 

محافظة مكناس اإلسماعيلية

 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 وهبي خالد بن بنعيسى الساكنة و اجلاعلة محال  

للمخابرة معها برقم 18 زنقة ابن خلدون صفرو ، طلب أن يسلم له 

26567 ك ، املؤسس للملك املدعو  نظير جديد للرسم العقاري رقم 

وذلك   ، سراميطو  حي  مكناس  مبدينة  الكائن   ."  458 سراميطو   "

بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم لها سابقا. 

     في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

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

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

                   البوراحي عبد الواحد.
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محافظة احلوز             

  
مطلب رقم 8185 - 65

امللك املسمى : " بعقيلة 18"
الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة متصلوحت ، دوار بعقيلة. 

مساحته : 49 هك 03 آر 62 س .
وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2018. 

نوعه : أرض فالحية  بها بئرين، نخلتني ،  فران.
اجملاورون  : 

.P2 شماال : الرسم العقاري عدد 7475 - م
، حلسن  الفقير  ايت  ورثة  أمتار،   5 : شعبة، ممر عمومي عرضه  شرقا 

معطى اهلل .
جنوبا : قناة الروكاد،  ورثة ايت الفقير .

اعداد  العقارية  الرسوم  امتار   ، : مصطفى بن رحال، حلسن معطى اهلل  غربا 
P1 -  ، 21849 - 65،   6744 - 43 65 - 514، ممر عرضه  4 امتار، ورثة ايت الفقير . 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

مطلب رقم 11021 - 65
امللك املسمى : " تاوريكت 1"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة أغواطيم ، دوار تاوريكت. 
مساحته : 89 آر 17 س .

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 
شماال : مصرف

شرقا : ورثة فاطمة الروحي.
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11024 - 65 ، ممر عرضه 8 امتار

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11023 - 65 .
طالبو التحفيظ : السيد سيدي محمد عزيز البلغيثي و من معه .

مطلب رقم 11022 - 65
امللك املسمى : " تاوريكت2"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة أغواطيم ، دوار تاوريكت. 
مساحته : 92 آر 62 س .

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد11023 - 65

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11024 - 65، ممر عرضه 8 امتار
جنوبا : ممر عرضه 8 امتار و مصرف  ، 

غربا : الرسم العقاري عدد 14940 - م  ،مصرف .
طالبو التحفيظ : السيد عبد اهلل فوزي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 11023 - 65
امللك املسمى : " تاوريكت 3"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة أغواطيم ، دوار تاوريكت. 
مساحته : 94 آر 16 س .

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019. 

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون  : 

شماال : مصرف 
شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11021 - 65 ، ممر عرضه 8 أمتار، مطلب 

التحفيظ عدد 11024 - 65.
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11022 - 65. 
غربا : الرسم العقاري 14940 - م، مصرف .

طالبو التحفيظ : السيد كميل حماد بن كيران و من معه.

مطلب رقم 11295 - 65
امللك املسمى : " ملك العمود''

، جماعة سيدي عبد اهلل غيات،  اورير  ايت  دائرة  احلوز  باقليم  الكائن 
دوار اعمريني. 

مساحته : 11 آر 90 س .
وقع حتديده في : 15 يناير 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21666 - 65 
شرقا : ممر و خطارة ميتة.
جنوبا : خديجة اسباطي

غربا : عالل اختار.
طالبو التحفيظ : السيد منير لغزاوي بن عبد القادر و من معه.

مطلب رقم 11403 - 65
امللك املسمى : " ملك ورثة ابهروز"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اوريكة، دوار اسبيطي. 
مساحته : 00 هك 66 آر 12 س .
وقع حتديده في : 18 أبريل 2019. 

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون  : 

شماال : طريق عمومية عرضها 5 امتار ، الرسم العقاري   عدد 2166 - 65 ، 
الرسم العقاري عدد 917 - 65.

شرقا : الرسم العقاري عدد 5778 - 65.
جنوبا : مصرف ، الرسم العقاري عدد 8742 - م .

غربا : امداح عمر بن حلسن.
طالبو التحفيظ : السيدة مليكة ابهروز بنت بناصر ومن معها .

مطلب رقم 11406 - 65
امللك املسمى : " ملك اجلابري"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة متصلوحت، دوار بعقيلة. 
مساحته : 01 هك 11 آر 32 س .

وقع حتديده في : 05 يوليوز 2019. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 
شماال : عبد السالم معطى اهلل ، الرسم العقاري عدد 21848 - 65.

شرقا : طريق عرضه 4 امتار ، مطلب التحفيظ عدد 8185 - 65.
جنوبا : طريق عرضه 4 امتار ، قناة الروكاد .

غربا : قناة الروكاد ، مطلب التحفيظ عدد 7712 - 65.
طالبو التحفيظ : السيد عمر اجلابري بن حسن ومن معه. 
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مطلب رقم 12577 - 65
امللك املسمى : " ملك سهران"

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار التونسي،
مساحته : 23 آر 36 س .

وقع حتديده في : 15 يناير 2020. 
نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون  : 
شماال : طريق عمومية عرضها 5 امتار ، مصرف.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12603 - 65.
جنوبا : مشروع ممر بدون منفذ عرضه 4.5 متر .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12604 - 65.
طالب التحفيظ : السيد سهران مجيو بن محمد. 

مطلب رقم 12578 - 65
امللك املسمى : " ملك لغزاوي"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اوريكة، دوار ايت احماد اوعلي. 
مساحته : 02 آر 99 س .

وقع حتديده في : 15 يناير 2020. 
نوعه : أرض بها فيال من سفلي وطابق أول وسطح ومسبح ومحل تقني.

 اجملاورون  : 
شماال : الرسم العقاري عدد 23677 - 65.

شرقا : طريق عمومية عرضها 4 امتار.
جنوبا : مراد .

غربا : مصرف .
طالب التحفيظ : السيد موسى لغزاوي بن عبد القادر. 

مطلب رقم 12601 - 65
امللك املسمى : " ملك السعدية "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار التونسي،
مساحته : 26 آر 12 س .

وقع حتديده في : 15 يناير 2020. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 
شماال : مشروع ممر بدون منفذ عرضه 4.5 متر.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12602 - 65.
جنوبا : الرسم العقاري عدد 2370 - 65.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11355 - 65.
طالبة التحفيظ : السيدة السعدية امزايتي بنت عبد السالم . 

مطلب رقم 12602 - 65
امللك املسمى : " ملك خالد "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار التونسي،
مساحته : 25 آر 83 س .

وقع حتديده في : 15 يناير 2020. 
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 
شماال : مشروع ممر بدون منفذ عرضه 4.5 متر.

شرقا : ممر، الرسم العقاري عدد 2370 - 65.
جنوبا : الرسم العقاري عدد 2370 - 65.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12601 - 65.
طالب التحفيظ : السيد خالد احلجاجي بن محمد . 

مطلب رقم 12603 - 65
امللك املسمى : " ملك فؤاد "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار التونسي،
مساحته : 25 آر 93 س .

وقع حتديده في : 15 يناير 2020. 
نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون  : 
شماال : طريق عمومية عرضها 5 امتار، مصرف

شرقا : ممر ، الرسم العقاري عدد 2370 - 65.
جنوبا : مشروع ممر بدون منفذ عرضه 4.5 متر.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12577 - 65.
طالب التحفيظ : السيد فؤاد غالب بن عبد السالم. 

مطلب رقم 12604 - 65
امللك املسمى : " ملك افقير "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار التونسي،
مساحته : 28 آر 33 س .

وقع حتديده في : 15 يناير 2020. 
نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون  : 
شماال : مصرف

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12577 - 65.
جنوبا : مشروع ممر بدون منفذ عرضه 4.5 متر.

غربا : مصرف.
طالب التحفيظ : السيد عبد اخلالق افقير بن علي. 

مطلب رقم 12633 - 65
امللك املسمى : " ميالنو "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار السهيب التحتاني. 
مساحته : 05 آر 34 س .

وقع حتديده في : 16 يناير 2020. 
نوعه : أرض بها فيال من سفلي ومرفق بالسطح ومسبح ومحل تقني 

وبئر ومسكن للحارس وبناية من سفلي وسطح .
 اجملاورون  : 

شماال : جميعة ملزيح.
شرقا : طريق ذات عرض متغير.
جنوبا : طريق ذات عرض متغير.

غربا : ادريس ملزيح.
طالب التحفيظ : السيد املصطفى مكافيح بن محمد. 

مطلب رقم 12670 - 65
امللك املسمى : " حتت املصرف "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت،   دوار دار العني.
مساحته : 01 هك 31 آر 90 س .

وقع حتديده في : 03 ديسمبر 2019.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر.
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اجملاورون  : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 امتار ، 

شرقا : بودشيش إبراهيم ،  

جنوبا : مصرف،  طريق عرضها مترين - مختفية -  ، الرسم العقاري    

عدد 12304 - م، 

غربا : بودشيش احمد،

طالبة التحفيظ : السيدة سكينة الغنضور بنت مصطفى.

مطلب رقم 12675 - 65

امللك املسمى : " الرشاد "

الكائن باقليم احلوز دائرة وبلدية ايت اورير، دوار ايت بال اعلي

مساحته : 03 آر 21 س .

وقع حتديده في : 09 ديسمبر 2019. 

نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون  : 

شماال : حسن ملكية.

شرقا : حسن ملكية.

جنوبا : طريق رقم 9 عرضها 30 متر.

غربا : ممر بدون منفذ عرضه 4 امتار.

طالبة التحفيظ : السيدة رشيدة مولكيوي بنت عالل. 

مطلب رقم 12678 - 65

امللك املسمى : " مقبرة اكدور 2 "

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة وزكيتة، احملل املدعو اكدور.

مساحته : 01 هك 64 آر 09 س .

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2019. 

نوعه : مقبرة.

 اجملاورون  : 

شماال : ملك الدولة  .

شرقا : طريق  رقم 2024.

جنوبا : طريق رقم 2024.

.p1 غربا : طريق رقم 2024 ، مطلب التحفيظ عدد 14656 - م

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة. 

مطلب رقم 12685 - 65

امللك املسمى : " مدرسة تزارت"

الكائن باقليم احلوز دائرة توامة ، جماعة تزارت احملل املدعو تزارت املركز. 

مساحته : 45 آر 90 س .

وقع حتديده في : 12 ديسمبر 2019.  

نوعه : ثمان بنايات من سفلي و مرحاضني و ملعب للرياضة.

اجملاورون  : 

شماال : امللك اخلاص للدولة

شرقا : امللك اخلاص للدولة، طريق عمومية ذات عرض متغير.

جنوبا : طريق عمومية ذات عرض متغير.

غربا : امللك اخلاص للدولة

طالبة التحفيظ : الدولة -  امللك اخلاص - .

مطلب رقم 12688 - 65
امللك املسمى : " دراع "

الكائن باقليم احلوز دائرة أمزميز ،  جماعة سيدي بدهاج دوار اكادير اكودار. 
مساحته : 04 هك 33 آر 38 س .

وقع حتديده في : 18 ديسمبر 2019. 
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون  : 
 .p2 شماال : طريق عمومية عرضها 10 أمتار و الرسم العقاري عدد 5982 - م

..p2 شرقا : الرسم العقاري عدد 5982 - م
جنوبا : ساقية ايكودار، رضوان بوعالم. 

غربا : رضوان بوعالم ، طريق عمومية عرضها 10 امتار، الرسم العقاري 
عدد 1183 - 65

طالب التحفيظ : السيد رضوان لتنني بن محمد.

مطلب رقم 12700  - 65
امللك املسمى : " لرجام عبد اهلل 2 "

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز ، جماعة سيدي بدهاج، احملل املدعو 
حبل حتت بن ايطو. 

مساحته : 95 آر 04 س .
وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019. 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون
اجملاورون  : 

شماال : عمر واحمان
شرقا : مصرف و محمد بن اسماعيل

جنوبا : ورثة بن ايطو .
غربا : مصرف و اوبلقاس  .

طالب التحفيظ : السيدعبد اهلل اعاليوان
احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6080 - 67
اسم امللك : امراغ.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 
وقع حتديده في : 11 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 هكتار 91 آر 99 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية بها بئرين وبعض البنايات. 

اجملاورون : 
القطعة األولى : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 2129 - 67. 
شرقا : الرسوم العقارية  : 18786 - 05 - 20425 - 67 - 19282 - 67 - 11804 - 67. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 5219 - 59.
غربا : واد انكارف.

القطعة الثانية : 
شماال : الرسم العقاري رقم : 19085 - 67. 
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شرقا : الرسم العقاري رقم : 5219 - 59 - وواد انكارف.
جنوبا : الرسم العقاري رقم : 5219 - 59 - 21939 - 67.

غربا : املطلب رقم : 6029 - 67.
القطعة الثالثة : 

شماال : واد انكارف. 
شرقا : الرسم العقاري رقم : 5219 - 59. 

جنوبا : واد انكارف.
غربا : واد انكارف.

طالب التحفيظ : الوافي موجان بن ادريس.

مطلب رقم 6084 - 67
اسم امللك : بوراي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، شارع محمد اخلامس.
وقع حتديده في : 13 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 05 سنتيار .
نوعه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابقني علويني. 

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم : 75283 - 05. 

شرقا : طريق.
جنوبا : محمد لعرج.

غربا : الرسم العقاري رقم : 9957 - 67.
طالب التحفيظ : ادريس الراس بن موح.

مطلب رقم 6079 - 67
اسم امللك : رابحة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت اعمر اوسعيد.
وقع حتديده في : 10 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 آر 16 سنتيار .
نوعه : أرض عارية بها فيال من سفلي وبئر وحديقة وأشجار الزيتون. 

اجملاورون : 
شماال : طريق.
شرقا : طريق.

جنوبا : العربي بن بوعزة.
غربا : طريق.

طالبة التحفيظ : رابحة الغراق بنت املصطفى.

مطلب رقم 6087 - 67
اسم امللك : واد جبالة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار اكرامن. 
وقع حتديده في : 20 - 01 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هكتار 92 آر 74 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبنايات. 

اجملاورون : 
شماال : طريق.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 2730 - ك.
جنوبا : الرسم العقاري رقم : 2730 - ك 69470 - 05.

غربا : الرسم العقاري رقم : 69470 - 05.
طالبو التحفيظ : جمال اضرضور بن مصطفى ومن معه.

مطلب رقم 20874 - 05
اسم امللك : امليمونة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة اقدار، دوار ايت بالل. 
وقع حتديده في : 23 - 01 - 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هكتار 04 آر 21 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية بها بئر وخزان ماء. 

اجملاورون : 
شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 7089 - ك.
جنوبا : الرسم العقاري رقم : 4782 - 67 - 1340 - 67 - وموحى نبابة.

غربا : طريق.
طالب التحفيظ : جنيب بنعيسى بن عقى.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 
    يوسف مختري 

 

محافظة الفقيه بن صالح

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1351 - 68
اسم امللك : اميان.

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  دائرة  و  اقليم   : موقعه 
جماعة اخللفية احملل املدعو ''اوالد عبد اهلل''.       

وقع حتـديده التكميلي في : 24 - 06 - 2019.
املساحة اجلديدة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هكتار 20 آر 42 سنتيار.

اجملاورون :
شماال : واد ام ربيع – ارتفاق عرضه 10 امتار.

شرقا : طالب التحفيظ – كمال حسن – كمال  عبد اهلل.
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3730 - 68؛ 

غربا : حكيم محمد و من معه - احلاج الكبير بن عالل.
طالب التحفيظ : محمد مهيد بن بوزكري.

 490 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 
املؤرخة في 21 ماي 2008.

مطلب رقم 17929 - 68
اسم امللك : أسامة.

جماعة  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  بإقليم  الكائن 
الكريفات احملل املدعو دوار اوالد بوخدو؛

طالب التحفيظ : املصطفى فكري بن عبد الرحمان؛
تاريخ التحديد : 28 - 08 - 2019؛

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1127 
املؤرخة في  05 - 08 - 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح
مصطفى العمري    
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محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة

إعالن عن انتهاء التحديد جزئي ملطالب التحفيظ الواقعة

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "الشعيبات"

إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، جماعة الشعيبات.

 35098 - 35097 - 35273 - 35419 - 37032 - 37036 - 37034 - 37039

 -  36523  -  29320  -  33912  -  35857  -  35886  -  35866  -  35865  -

 36648 - 35856 - 29070 - 30425 - 25820 - 26800 - 29933 - 34052

 -  29348  -  36659  -  36657  -  36656  -  36654  -  36652  -  36649  -

 29051 - 29412 - 29413 - 29414 - 29415 - 29401 - 29410 - 29411

 29872  -  29936  -  29962  -  29005  -  29041  -  29048  -  29050  -

 -  37069  -  32970  -  36878  -  36666  -  36662  -  29179  -  29870  -

 37044 - 37045 - 37049 - 37050 - 37057 - 37059 - 37061 - 37066

 -  37227  -  37252  -  37253  -  37262  -  37266  -  37268  -  29986  -

 29742 - 29741 - 29738 - 29731 - 29725 - 29723 - 29703 - 35845

 -  29321  -  29322  -  29796  -  29794  -  29775  -  29772  -  29749  -

 37198  -  37201  -  37216  -  37218  -  29930  -  37042  -  37037

 35853  -  25361  -  32508  -  32928  -  32576  -  32557  -  37274  -

 29935  -  29743  -  29860  -  29864  -  29880  -  29883  -  29884  -

 -  35730  -  35729  -  29325  -  29324  -  29330  -  29333  -  29341  -

 29842  -  29423  -  29418  -  29416  -  31663  -  35732  -  35731

 -  32406  -  32033  -  32027  -  29834  -  29831  -  29838  -  29841  -

 24507  -  24644  -  26584  -  26587  -  26589  -  26142  -  25213

 34098  -  34100  -  29863  -  29013  -  29855  -  24523  -  24501  -

 -  30951  -  27628  -  34063  -  34076  -  34085  -  29652  -  29650  -

 37164 - 37276 - 36713 - 36716 - 31682 - 29948 - 29943 - 29929

 -  29275  -  29268  -  29256  -  37194  -  37196  -  37190  -  37174  -

 37275 - 36708 - 37175 - 37176 - 37177 - 37187 - 37184 - 29283

 -  35819  -  35818  -  35834  -  37271  -  36673  -  36672  -  29455  -

 37075 - 37077 - 37082 - 36692 - 36702 - 36698 - 37192 - 35841

 -  36857  -  36850  -  36835  -  29349  -  29350  -  29580  -  37074  -

 37158 - 37155 - 37144 - 37137 - 37135 - 36875 - 36869 - 36859

 -  36931  -  37193  -  33642  -  36696  -  29925  -  37169  -  37161  -

 33663 - 33650 - 33649 - 36522 - 36521 - 36520 - 36510 - 36933

 -  33705  -  33690  -  33682  -  33678  -  33674  -  33673  -  33667  -

 33618 - 33585 - 33581 - 33643 - 35880 - 33577 - 33714 - 33713

 -  36798  -  36822  -  29998  -  37154  -  33640  -  33624  -  33619  -

 29221 - 29218 - 29201 - 29229 - 29200 - 29307 - 36671 - 36818

 -  29298  -  29301  -  29293  -  29302  -  29235  -  29240  -  29207  -

 30189 - 30201 - 30167 - 25744 - 29424 - 36524 - 29292 - 29296

 -  31706  -  31699  -  30153  -  30213  -  30190  -  30191  -  30198  -

 29829 - 36725 - 36726 - 36828 - 32032 - 31714 - 31696 - 31708

 -  35592  -  35088  -  35087  -  35835  -  35850  -  35852  -  29830  -

 32875 - 29428 - 29435 - 35799 - 35846 - 35847 - 35584 - 35586

 -  29009  -  24433  -  27636  -  32173  -  32179  -  32177  -  32914  -

 36922 - 36929 - 36930 - 29885 - 29002 - 29908 - 29900 - 29897

 -  30549  -  30548  -  30158  -  30187  -  28307  -  36727  -  36921  -

 36833 - 29807 - 34053 - 34057 - 30214 - 30215 - 30908 - 30961

 -  29913  -  36914  -  36909  -  36741  -  36728  -  36539  -  36832  -

 29886 - 26792 - 26048 - 35867 - 35871 - 35878 - 29927 - 29914

 -  29540  -  29174  -  31635  -  29114  -  29178  -  29425  -  29895  -

 30569 - 30926 - 30929 - 30920 - 30912 - 30918 - 30919 - 30668

 - 30693 - 30142 - 30295 - 30666 - 30678 - 30679 - 30681 -

الكل على رمز 75

تنتهي آجال التعرضات داخل أجل شهرين إبتداء من نشر هذا اإلعالن 

باجلريدة الرسمية.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة 

امبارك السوسي   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 19857 - 19

اسم امللك :  "قروي 224" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو: 

قرب واد مرتيل مرزاقة .

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2018 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هـ  93 آر 35 س.

نوعـه : أرض فالحية يخترقها طريق.

شماال : طريق ، ورثة احلاج ملرابط  ؛ 

شرقـا : ورثة احلاج ملرابط ،الرسم العقاري عدد 19-9426 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 19-9426 ، ورثة احلاج محمد بن عسا ؛

غربا : ورثة احلاج ملرابط  ، طريق .

طالب التحفيظ  مندوبية أمالك الدولة بتطوان .

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 3290 - 19

امللك املسمى : " دار املهدي دار الشرف و الهمة ".

الكائن بإقليم تطوان دائرة جبالة قيادة املالليني .

طالب التحفيظ : املديرية اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

بتطوان.
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وقع حتديده في : فاحت  أكتوبر 1990.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4486.

املؤرخة في 21 اكتوبر 1998 

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

املمضي  الفنيدق   - باملضيق  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

أسفله باإلعالن للعموم أن السيدة حرية شاهدي طلبت أن يسلم لها 

نظير جديد للرسم العقاري رقم 9904 - 19 املؤسس للملك املسمى 

"قصر الرمال ج 46" الكائن بجماعة املضيق  ، احملل املدعو : رستنكا ، 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم لها سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا 

في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق 

عاكف عبد العزيز    

محافظة وجدة - اجناد

إعالن جديد بانتهاء التحديد  

مطلب رقم 3917 - 77

اسم امللك : "زروال"

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة لبصارة  دوار أوالد البالي،

طالبة التحفيظ : فاطنة عيساوي بنت محمد ، 

وقع حتديده بتاريخ : 18 - 06 - 2019 ،

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 44 آرا 50 سنتيارا.

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 1096 بتاريخ فاحت يناير 2020 .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "زروال "

مطلب عدد 3917 - 77

الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1062

بتاريخ 08 ماي 2019

 وإعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1096

 بتاريخ 01 - 01 - 2020

عوضا عن :

طالب التحفيظ : السيد عبد الواحد بنداس بن عبد اهلل.

إقرأ :

طالبة التحفيظ : السيدة فاطنة عيساوي بنت محمد.

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - اجناد بالنيابة:

هشام املومني   

محافظة الهرهورة - الصخيرات 

مطلب رقم  939 - 78

اسم امللك : دومة الزيار .

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة عني عتيق دوار النويفات. 

وقع حتديده في : 01 - 07 - 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 آر29س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 55157 - 78 

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 امتار. 

جنوبا : مطلب عدد 900 - 78

غربا : رسم عقاري عدد 6530 - 38 .

طالبو التحفيظ : السيد بوشعيب الشريف بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 949 - 78

اسم امللك : الرمل .

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة عني عتيق دوار اوالد سالمة. 

وقع حتديده في : 23 - 09 - 2019. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 آر34 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاجة ميلودية شكيل.

شرقا : الرسم العقاري عدد 19947  - راء . 

جنوبا : ورثة معدور عبد القادر

غربا : الرسم العقاري عدد 57923 - راء .

طالبو التحفيظ : السيد الشكرادي محمد بن عبو بن احلاج و من معه.

مطلب رقم 932 - 78

اسم امللك : الرمل .

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة عني عتيق دوار الركابيني.

وقع حتديده في : 30 - 12 - 2019. 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86س.

نوعه : بناية خفيفة.

اجملاورون :

شماال : السعداوي قدور و ممر عرضه 3 امتار

شرقا : حسن الشرباوي

جنوبا : بوحجرة زهرة .

غربا : بوحجرة زهرة و السعداوي قدور

طالب التحفيظ : بن مبارك اجلوادي بن بندامو.

مطلب رقم 957 - 78

اسم امللك :بالد اجلردة .

موقعه : عمالة الصخيرات-متارة ، جماعة سيدي يحيى زعير دوار اوالد سعيد.

وقع حتديده في : 27 - 01 - 2020. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 آر82س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و بئر و اسطبل.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ عدد 914 - 78 و ميلود احلوام

شرقا : عزوز احلوام  و مطلب التحفيظ عدد 915 - 78

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 915 - 78 .

غربا : طريق عمومي عرضه 10 امتار ومطلب التحفيظ عدد 914 - 78.

 طالب التحفيظ : لكبير احلوام بن عزوز.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1597 - 38

 اسم امللك : "حمري"  

موقعه : عمالة الصخيرات - متارة ،جماعة الصخيرات دوار الشياحنة.

  وقع حتديده في : 15 - 02 - 2007. 

طالبو التحفيظ: السيد خالد بن محمد بن عبد النبي واحلاج  ومن معه.

 567 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ 11 - 11 - 2009.

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

بن بوعزة عبد اللطيف   

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2947 - 80

اسم امللك : " ملك شقولت "

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 13 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 ار 15 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بنايتان سفليتان ومستودع. 

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ابراهيم االنواري ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : رقية بنت بيهي.

طالب التحفيظ : عبد اهلل االنواري.

مطلب رقم 2949 - 80

اسم امللك : " عرو 9 "

موقعه : دوار تيحيا اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 13 - 11 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 11 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8848 - 60 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 25261 - 60 ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2950 - 80.

طالبو التحفيظ : عمر عرو بن مبارك ومن معه.

مطلب رقم 2967 - 80

اسم امللك : " ملك خبان محمد "

موقعه : دوار متاللني اجلماعة الترابية واد الصفاء إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 02 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 98 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : خبان بيهي ؛

شرقا : حومان احمد ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : خبان بيهي.

طالب التحفيظ : محمد خبان.

مطلب رقم 3013 - 80

اسم امللك : " ملك الريش "

موقعه : حي تن بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 30 - 12 - 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية سفلية. 

اجملاورون : 

شماال : فهمي احمد ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2463 - 80 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21085 - 60 ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : جامع الريش بن داوود.

مطلب رقم 3014 - 80

اسم امللك : " ملك عبد اهلل "

موقعه : درب كناوة اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 30 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 42 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق بعضا الرسم العقاري عدد 54687 - 09 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 22619 - 60 ؛ 

جنوبا : دار اوعلي ؛

غربا : محطة الطاكسيات.

طالب التحفيظ : عبد اهلل االنواري.

مطلب رقم 3020 - 80

اسم امللك : " ملك اخلير "

موقعه : حي تن بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 30 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 ار 54 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة االنواري؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 217 - 80 ؛ 

جنوبا : ممر ؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : عبد اهلل االنواري.

مطلب رقم 3022 - 80

اسم امللك : " ملك كناوة 1 "

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة-أيت باها.

وقع التحديد في 30 - 12 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 00 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3463 - 80 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3023 - 80.

طالب التحفيظ : عبد اهلل االنواري.

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 9113 - 60

اسم امللك : " ملك املامون "

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 87 سنتيار.

طالبة التحفيظ : رمزي زينة بنت سعيد.

  588 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في 07 - 04 - 2010.

مطلب رقم 19162 - 09

اسم امللك : " ازكار احلاج "

موقعه : تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 52 آر 69 سنتيار.

طالبو التحفيظ : منادي عائشة بنت موسى ومن معها.

 3936 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في 06 - 04 - 1988.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

    بلعيد ايت الرايس

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1392 - 81

اسم امللك  : "فدان عني الدراوة".

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بنقسو.

وقع حتديده في  : 09 - 10 - 2019.

نوعه  : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  : 01 هـ 72 آر 09 س.

اجملاورون  : 

شماال  : مطلب التحفيظ رقم 29104 - 16؛ ورثة حمو النقاز؛ همة 

العمري؛ مطلب التحفيظ رقم 8947 - 16؛
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شرقا  : طريق عمومية؛ 
جنوبا  : شكيردع حسن؛ 

غربا  : مطلب التحفيظ رقم 8947 - 16؛ ورثة احلسن جتاج.
طالبة التحفيظ  : فطيمة بوعزة بنت البوداني.

مطلب رقم 1433 - 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  : 41 آر 94 س.

اجملاورون  : 
شماال  : مطلب التحفيظ رقم 1434 - 81؛
شرقا  : مطلب التحفيظ رقم 1423 - 81؛ 

جنوبا  : طريق عمومية؛ الرسم العقاري رقم 15955 - 16؛
غربا  : طريق عمومية.

طالبة التحفيظ  : مليكة العزوزي بنت حلسن.

مطلب رقم 4774 - 81
اسم امللك  : "فدان سهب الطويل".

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت موسى.
وقع حتديده في  : 03 - 09 - 2019.

نوعه  : ارض فالحية بها بئر وأشجار زيتون. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  : 41 آر 35 س.

اجملاورون  : 
شماال  : اوعلي اجلياللي؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم 56224 - 16؛ 
جنوبا  : مطلب التحفيظ رقم 7265 - 16 ؛

غربا  : اوعلي اجلياللي.
طالب التحفيظ  : العربي ايت سي عقة بن محمد.

مطلب رقم 4782 - 81
اسم امللك  : "فدان اوشعو".

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار لفرازة.
وقع حتديده في  : 11 - 09 - 2019.

نوعه  : ارض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  : 73 آر 71 س.

اجملاورون  : 
شماال  : مطلب التحفيظ رقم 2384 - 16؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم 27432 - ر؛ 
جنوبا  : الرسم العقاري رقم 62620 - 16؛

غربا  : الهاشمي ادريس.
طالب التحفيظ  : محمد املزواري بن يوسف.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة
محمد زافو    

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 
.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم39335 س 
اسم امللك : "قرقوبة " ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح ق؛سم ضم األراضي املدعو أوالد عياد.
طالبو التحفيظ : حادة التدلي بنت احلاج البداوي ومن معها.

وقع التحديد في :  أكتوبر 1970.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 2999

املؤرخة في 22 أبريل 1970 .
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة 

كرمي ناجيم   


